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لأسلماالطريقانكبماوكثيراً،والصراحةبالحريةهيامطبعيفي"

بصبرٍمتحملاً،والأشخاصالعقائدفيالحقأنهأرىبماالجهرسبيلفي

منهمفرَّلاحتئمبلا!وهذا..وعداءٍعناءٍمننفسيعلىأجرّماوطمأنينة

."استطاعماذلكغيرحاولولو،صريحاًحرّاًخُلِقَلمن

الأفغانيسعيدمحمد

العربيّغيرللرجلالحديثالعصرفيرائغأنموذجٌالأفغانيسعيد"

والهوىالثقافةعربيَّ،والسلوكالعقيدةمسلمَفيجعله،الإسلاميصهوه

."واللسان

المباركمازن



ال!ت

الله.رسولعلىوالسلاموالصلاة،لئهالحمد

بالصدقوحَفَنا،الحكمةوارزقناوأقلامنا،ألسنتناسذَداللهمَّ

حيينا.ماالحقعلىوثثمنا،لكخالصاَعملناواجعل

؟الرجالأخباروقراءة،التراجمكتبفيالمطالعةكانتفإذا:وبعد

ووصفهمالرجالعنالكتابةفإن،وعبرةفائدةوأكثرهنطالعماأمتعمن

المسؤوليةثقليقدّرمنيكتبهماأصعبمنعليهمالأحكاموإطلاق

الأمانة.وعبء

الهوىمعالميلخطرعلىفأنتتحبعمّنكتبتإذاإنك

،والإجحافالغبنخطرفيفأنتتكرهعفنكتبتوإذا،والانحراف

عنكتبلمنوقرانا،حوراَفجعلهاالأشجارعنكتبلمنقرأناوقدكيف

.!وقوراَ؟شيخاَفجعلهالجبل

إنسانٌ-الرجالمنرجلعنتكتبحين-الأحوالجميعفيوانت

.إنسانعنيكتب

وأفادني،حكمةولقَّننيعلماَ،علَّمنيرجلعناكتباليوموانا

تجربة.

فيوشعورهعاطفتهونثر،ونشروحقق،وألّفعلّمرجلعنأكتب

مماكتب.كثير



وعقيدةوثقافةلغة،والإسلامالعربيةمعهواهكانرجلعنأكتب

وسلوكاً.

فماوصديقاً،وزميلاًتلميذاًقرننصفصحبتُهرجلعنأكتب

.سلوكمنهآذانيولا،كلمةمنهاذتني

وأجزلاللهرحمه(الأفغاني)سعيدأستاذيعناليومأكتبإني

وَلَؤفَأغدِلوُاْقُتتُضإذَاوَ":وتعالىسبحانهقولهمتمثلاًوسأكتب.مثوبته

.،251:نعاملأا1"لُركَاذَنَ!ا

،الصفحاتهذهأنجزتُحتىالعمرفيمذَانعلىالثهلأحمدوإني

تعفماجيالاًأنشأففد؟الأفغانيسعيدلأستاذيووفاءًعرفاناًبهاوأتيتُ

للعربية،حباً،دربهعلىناشئوهاوسار،بهواقتدى،يديهعلىأكثرها

.السلوكفيواستقامة،الحقفيوصلابة،عنهاودفاعاً،لهاإتقاناًو

علىيديووضع،غايتيبلوغعلىأعاننيمنأشكرأنالحقومن

حفظهابشرىالسيدةأستاذيابنةوهي،اللهرحمهاْستاذيمكتبةمنكثير

مقالاته،منينشرلموممانشرمماكثيرمسوّداتعلىأطلعتنيفقد،الله

فشكربها،احتفظالتيالخاصةالرسائلمنمجموعةيدفيَبينووضعت

ثوابها.وأجزللهاالله

بماونشرهالكتابهذاإصدارعلىقامتالتيالقلملداروالشكر

.الإخراجفيوذوقالطباعةفيدقةمنصاحبهاوعنعنهاعُرِفَ

عنهورضي،المربينالمعلمينفيلأفغانيسعيداًالأستاذااللهورحم

لمخلصين.االعاملينالعلماءفيثوابهوأجزل،الصادقينالمؤمنينفي

نفسهعن-اللهرحمه-الأفغانيسعيدالأستاذ...كتبفقد،وبعد

:فقال



الأسلمالطريقأنكبماوكثيراً،والصراحةبالحريةهيامطبعيفي"

بصبرمتحملاً،والأشخاصالعقائدفيالحقأنهأرىبماالجهرسبيلفي

لمنمنهمفرّلاحتمبلاءوهذا.وعداءعناءمننفسيعلىأجرّماوطمأنينة

."استطاعماذلكغيرحاولولو،صريحاًحرّاًخُلق

تنطبقكلماتوهي،نفسهبهاالأفغانيأستاذيوصفكلماتهذه

فيوعرفته،قرننصفعلىتزيدُمدةًصحبتُهفلقدوصدقاً؟حقاًعليه

وسعة،وعسرويسر،وسخطورضى،وحزنسرورمن؟جميعهاحالاته

،يتبدلولايتغيرلاواحدجميعهافيهوفإذا..وسفروإقامة،وضيق

الحزالرجلإنه،حزنبهيستبدّأويأسيقنطهولا،سرورأونصريطغيهلا

المواقف.جميعفيالصريح

ربه،رحمةإلىمضىوقد،عنهأكتبهاصفحاتالصفحاتوهذه

كانولكم!وحدهحزباًكانوقد،لحزبهمحاباةولا،لهمجاملةبهاأريدلا

ومنفرداً،رأيهيعلنمنفرداًيمضيثم،العشيروخذلانالنصيرقلةيشكو

،شيءيغريهولا،شيءيعتقدهالذيالحقإعلانعنيثنيهلا،موقفهيتخذ

..شيءيخيفهولا

إليهأدّاهماأرىحينأذكركنتُفلكم،الأفغانيأستاذياللّهرحم

سيدناعن:عنهاللهرضياليمانبنحذيفةرواهماالحقعلىوثباتهموقفه

يُؤثرحتى؟قلبهفيالإيمانحلاوةامرؤيجدُلا":قولهمنمج!يِ!اللّهرسول

.ينفعُه"حيثُالباطلعلىيضرُّهُحيثالحقَّ

وأالمدحيجديهيعدلمرجلٍعنللتاريخأكتبهاصفحاتوهي

يؤديهاشهادةلأنها،عدمهأوصدقُهكاتبهاعلىيؤخذوإنما،الهجاءيضرّه

عنها.يسألوأمانة



واستدعاني،الاَدابلكليةعميداًكانيوم-اللهرحمه-عفمنيوقد

دُعُوأ"مَااذَااَلمثهَدَآءُوَلَا؟بَ":ليفقال؟فيهيحققموضوععنليسألني

قَقبإ"ءَاثِموَفَإِنَهُيَتُمهَاومَناَلثمهَدَتَكتُمُوأوَلَا"،(282:البفرة1

لا،أعرفمماوأكتب،أعرفهرجلعنأكتباليوموانا،1283:البقرةا

فيقلميأغمِسُولكني،منهحديثياوثقاوإليهفأعزوكتابعنانفل

منعرفتُهولما،وفضلوعلمِرجولةٍمنفيهرايتهلما،إليهشدّتنيعاطفة

الصغائر،عنوترفعه،واستقامتهسلوكهمنشهدتُهوما،وصراحتهجرأته

التقزبمن،وراء5يلهثأوإليهيسعىأو،غيرُهبهينبهربمامبالاتهوعدم

العاطفةإلىتكونلنأحكاميأنعلى..المناصبوأصحابالكبراءمن

.والإنصافالحقإلىهيمماأكثر

وانتَ،لهوتشهدعنهتتحدثاَثارهتركالأفغانيالألستاذإنثم

وأالرأيفيواستقلالهوصراحتهجرأتهمنعنهحدثتكماكلفيهاواجدٌ

ينفسكانفلقد؟ومعاناتهحياتهجوانبمنكثيراَفيهاوواجد،الحكم

فيعمافيهايعبروتعليقاتحواشِوببعض،وهناكهنايبثهاجملببعض

واالدينيستغلونممنمعاصريهوادعياء،زمانهأهلبأكثرضيقمننفسه

.!المنصب

ليسالأفغانيالألستاذأنالناسُيعرفانكتبتُفيماأردتُولقد

ثقافةوذو،ومرلثمرشدولكنه،فحسبنحوِأستاذاوعربيةمعلّم

كتبهمنبابهافيبأحسنالنحوفيكتبهوليست،واسعةوعربيةإسلامية

أبوابها.فيعائشةوالسيدةحزموابنالعرباسواقعن

هذهفيتركولقد،أصيلةإسلاميةعربيةثقافةذااللهرحمهكانلقد

منالكثيرينعرّبكما-لإسلاماعزَبهرجلأنهعلىيدلماالاَثارمنالثقافة



الكثيرونلهايقدمهلمماوثقافةلغةللعربيةفقدّم-قبلُمنالعربيةعلماء

أبنائها.من

الرسميبجانبيهاحياتهالكتابهذاصفحاتفيعرضتوقد

ومصدّقاتورسائلبصوراستطعتُماووثقت.والاجتماعي،الوظيفي

وبطبعاتها،بهايعرّفعرضاً،والمحققةالمؤلفةآثارهعرضتُثم.رسمية

مناللّهرحمهنشرمابعضإلىبالإشارةذلكأتبعتُثم،مضمونهاويوجز

للوثائق.بملحقوختصت.ومقالاتٍبحوثٍ

أياديهببعضلأستاذيوفّيتُقدذلككلفياكونأنلأرجووإني

يعرفونمنيعرفأنفيسببأاثارهمنلخَّصتُفيماأكونوأن،عليّ

مؤلفاتصاحبولكنه،فحسبنحوياًليسأنهالنحويالأفغانيالأستاذ

وعن،عائشةالسيدةوعن،حزمابنوعن،والمرأةالإسلامعنجليلة

مايكنفإن0كثيرةجليلةلكتبتحقيقاتوصاحب...العربأسواق

دثهوالحمد،تقصيريفمنذلكغيركانوإن،ربيفبفضلكافياًقدمت

.حالكلعلى

هـا15/8422/:دبى

لمابهثنر!إيام1/11/1002





اةوهـالفصهل

له!مماصماض





الأولالفصل

حياتهمنلمحات

ونشأتهولادته

منوالدههاجر،الأفغانيجانمحمدالحاجبنسعيدمحمدهو

،)1(
حيفيواشتغل،دمشقفيونزل،عمرهمنالعشرينفيوهو

العمارةحيهوالقديمةدمشقأحياءمنحيفيوسكن)البزورية(،

)محمدبابنهورزق،()الأبيضبيتمنشاميةأسرةمنوتزوج0الجوّانية

أمهاتوفيتبابنةسنتينبعدرزقثم(،ام09)9عامفيولدالذيسعيد(

ولادتها.بعد

بعضعلىيتردد،صالحاًمتديّناًوكان،ولديهتربيةعلىالأبوقام

دروسويحضر،عملهمكانمنالقريبالأمويالمسجدفيالدروس

وقد،الجامعالمسجدفيالنسرقبةتحت(الحسنيالدينبدر)الشيخ

لاوتقواهصلاحهعلىكانإنه:فقالذكرياتهفيالطنطاويالأستاذذكره

"كان:الأفغانيالأستاذعنحديثهفيأخرىمرةوقال.)2(العربيةيُحْسِنُ

هووصار،العربيةيحسنُيكادُلاكشميرمنالعابدالصالجالرجلأبوه

.)3(فيها"والحجّةالعربيةعلومفيالمرجعَاليوم

)1(

)2(

)3(

،للأفغانتابعةكانتقديماَلأنها،بالأفغانكشميرمنالقادمينيلقبونكانوا

نسبتهابقيتفقدذلكومع،م1587عامفيإلاالهنديالحكمفيتدخلولم

القديمة.

.1/131:الذكريات

.521/:السابقالمصدر
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،والدهبرفقةإما،الأمويالمسجدإلىيذهبماكثيرأالطفلوكان

فيبيتهلأن؟العكساوالجنوبيبابهإلىالشماليبابهمنيقطعهحينوإما

والدهعملومكان،المسجد-شماليطوالعالسبعزقاق-العمارةحي

الجامع.جنوبيالبزوريةحيلْي

المحيطةالأحياءأطفالُألفهاعادةٌطريفأالمسجدواتخاذُ

سوق)فيالغربيبابهمنالمسجداقطعُمنهمواحدأكنتُوقد،بالمسجد

حيفي)الشماليبابهمنأو،(النوفرةحي)فيالشرقيبابهإلى(المسكئة

فينسكنكناإذ،وبالعكس(البزورية)قربالجنوبيبابهإلىالكلأسة(

علىبذلكنفخروكنا،قبلُمنالأفغانيالأستاذفيهسكنالذيالحي

أهلعندوحارسُهالمسجدبوّاباسموهو-)الحسكي(لأنرفاقنا؟

حسنمنفينايتوسّمهلمادونهممنالمسجدبدخوللنايسمح-الشام

.السلوك

!!لا!
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العلميةرحلته

والنوفرةالبزوريةأحياءفي،الإسلاميةالشاميةالبيئةهذهفي

سعيدمحمدالطفلنشأ،الأمويبالجامعالمحيطة،والعمارةوالقَيْمَريّة

والتي،الأحياءتلكفيالمنتشرةالكتاتيبعلىعيونهوتفتحت،الأفغاني

فييشاهدُكانماعلىعيونُهتفتحتكما،الكلماتهذهكاتبُادركها

.النهارطوالتنقطغلادروسمنالأمويالجامع

أحمد)الشيخأستاذهعرفالمسجديةالدروسهذهوفي

.(الطنطاويعلي)الشيخصديقهعرفالشيخهذاحلقةوفي،(النويلاتي

)توفيفاضلومصلج،عاملدمشقيّفعالمالنويلاتيالشيخاما

باَرائهوتأثر،الجزائريطاهرالشيخعلىقراام(،اهـ/357389سنة

الاجتماعيةميادينهجميعفيالفسادومحاربةالمجتمعنقدفيالإصلاحية

وبدا،الالمحغانيتلميذهعليهنشأماوهو،والدينيةوالثقافيةوالفكرية

انَّالنويلاتي)1(الشيخترجمةفيجاءوقد.وسلوكهفكرهفيواضحاَ

الدين،وعلومالعربيةعليهفرأ؟الأفغانيسعيدومنهم،كثرٌ"تلاميذه

.)2(تقدَّر"لافائدةمنهوأفاد

لماخاصاَفصلاًبهلصلتهفسأفرِدُالطنطاويعليالشيخصديقهواما

.وفائدةتميزمنالصلةتلكفي

سجلهحين،طفولتهمنذالرسميتعليمهالأفغانيسعيدمحمدوبدأ

)1(

)2(

للأستاذين(،دمشقعلماء)تاريخ:كتابفيالنويلاتيأحمدالثيخترجمة

.451-1115/:أباظةونزارالحافظمطيع

.1215/:دمشقعلماءتاريخ
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منالمبكرةالمرحلةتلكيذكروهو،الخيريالإسعافمدرسةفيوالده

الأمينيةمدرسةفيعمريمنالسابعةفيطفلاً"وكنتُ:فيقولحياته

التركي،العهداخر(التاريخذلكفيمندمجتين)كانتاالخيريوالإسعاف

حوارهمفيدأباًالفصحىيلتزمونالمدرسينوبعضالمديرأنفأذكر

الطلابيجمعونحينالعامةالتنبيهاتوفي،الدروسإلقاءوفي،معنا

المقروءُكانصباحاًالتفقديقرأوحينمساءً.الانصرافوقبلصباحاً

بماالمدرسةفيحديثاًالداخلونيجيبوحينبالئيك(،يجيباسمه

وينظر،المديربهميصرخ()أفندمكلمةوهيالحكومةمدارسفيألفوا

بالئيك(يستدركونمافسرعان،بالثهكفرواكأنهم،شزراًالطلابإليهم

0(1)"العاصفةوتمز

تابعثم،الابتدائيةدراستهأتمحيثالتطبيفاتمدرسةودخل

المعلمين،ودارالتجهيزمدرسةفيذلكبعدوالثانويةالإعداديةدراسته

منالمرحلةتلكذاكراًوقالعنبر(،)مكتباسمتحملذاكإذوكانت

الاحتلالبعدتلميذاًالمعلمينودارالتجهيزمدرسة"دخلتُ:حياته

واحد"منهجعلىالمعلمينداروطلابالثانويةطلابجمعوقد،بعامين

الرحمنِعبدالشيخ:هماللغةأعلاممنثلاثةالمدرسةفيوجدإنه:وقال

أضيفثم،الداوديمحمدوالشيخ،الجنديسليممحمدوالشيخ،سلام

.)2("البزممحمدالأستاذإليهم

في-داخلياًأي-ليلياًتلميذاًم()2791سنةفيكانانهوذكر

ذكرياتهبعضعنوتحدثعنبر()مكتبالمعلمينودارالتجهيزمدرسة

.)3(المدرسةتلكفي

)1(

)2(

)3(

.(الشامبلادفيالعربيةاللغة)حاضركتابمن03ص،حاشية

.82ص،الشامبلادفيالعربيةاللغةحاضر:من

=؟القاسميظافرللأستاذ،عنبر()مكتبكتابوانظر؟84ص،السابقالمصدر



بمدرسةوالتحق(،ام)289عاممن)مايو(أيارشهرفيوتخرج

(،جبري)شفيقلاستاذامديرهاوكان،السوريةالجامعةفيالعلياالاَداب

.(1)المباركالقادرعبدوالشيخالجنديسليمالأستاذأساتذتهاومن

الاستاذعيّنهام()289نفسهالعاممنالأولتشرينشهروفي

)منين()2(مدرسةفيمعلماً،للمعارفوزيراًوكان،كردعليمحمد

طلبالتي-الظاهرالملكمدرسةبينيتنقلذلكبعدوظل،الابتدائية

الأموية،والمدرسةالبحصةومدرسة-مسكنهمنلقربهاإليهاالانتقال

فيمدرساًام()419عاماستقرَّحتى،والتجارةالصنائعومدرسة

ثانويةاسمبعدفيماعليهاأطلقالتيوهي-بدمشقالأولىالتجهيزمدرسة

كاملة.سنةًعليهودرستُ،معلّماًلقيتهوفيها-الهاشميجودة

الجامعةكلياتمنأنشئماجملةفيالاَدابكليةانشئتولما

فيزملائهبعضفوجد،مساعدأأستاذأفيهالأفغانيالأستاذاعيّنالسورية

حدّبلغتحتىبعضهمموجدةوزادت،عيّنهمنوعلىعليهنفوسهم

هذهمثلفييردّأن-اللّهرحمه-عادتهمنيكنولم،اللسانوطولالكلام

ويكثر،الأياممعتزدادخصوماتوهي،الخصوماتاْوالمماسبات

وصاحبُ،إعلانهعنيجبُنلارأيصاحبُفيهاالمستهدفلان،ورّادها

سخط.أوغضببمنيباليولاعنهيتزحزحُلاموقف

يسخطلامنمنهموكان،لهطلابٌوالناقمينالساخطينبينوكان

درجةيعطهفلم،مستقيماًعادلاًكاناللهرحمهالأستاذلأنإلايجرّحلاأو

.!!بهايحلمأويريدهاكانالتيالتجاح

)1(

)2(

فَخَارأالنفسيملأم!ففيهما،المرابطمطيعللأستاذونار(،)نوروكتاب

.لأياماتلكبمدارس

.ارقمالملحقفيم3291عامالخريجيندفعةصورةانظر

شمالأ.دمشقمنكم04بعدعلىقرية()منين
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استاذنابهايهاجمعربيةمجلةفيطويلاًمقالاًبعضهمكتبولقد

مايكتبأنحقهمن:ليقال...وسألتهللأمرعجبتولما،الأفغاني

.!سنواتثلاثعنديرسبفلقد،كتب

كانماوالتوثيقبالتفصيللأذكراقفأناليومعليحقهمنولعل

وحاسدين:حاقدينمنالمبطلونينكره

(م1)469عاممنا!ولتشرينفي(ا!فغاني)سعيدالأستاذأرسِل

ولم-المعارفوزارةمنموفداً،الدكتوراهلدرجةللتحضيرالفاهرةإلى

يفدمأنالقاهرةفيإليهوطلب-العاليالتعليموزارةذاكإذعندناتكن

)فيالانكليزيةاللغةفيوامتحاناً،والفارسيةالتركيةاللغتينفيامتحاناً

مجلسووافق،ففعل،مؤلفاتأوابحاثاًيقدموأن(،ثانيةلغةمستوى

يناير)27(جلسةفيالقاهرةفي)1(الأولفؤادبجامعةالاَدابكلية

نتائجعلى(ام)479مارس)92(جلسةفيالجامعةومجلس(ام)479

فيلامتحاناتاالطالبأدى..:بشأنهالمتخذالقرارفيوجاء،امتحاناته

ثانية،أوروبيةكلغةالانكليزيةاللغةوفي،والفارسيةالتركيةاللغتين

تعادلأبحاثهأنالعربيةاللغةقسموقرر.الامتحاناتهذهفيونجح

للماجستير،التحضيرعنالفيسانسمعادلةبعدالطالبوتغني،الماجستير

بجلسةالكليةمجلسذلكعلىووافق،للدكتوراهللتحضيرقيدهويمكن

.!(1)489ينايرمن)6(

(ام)489يناير()25فيالأولفؤادجامعةوافقتذلكعلىوبناء

فيالدكتوراهلدرجةللتحضير(الأفغانيسعيد)محمدالطالبقيدعلى

ام(،489-)4791الدراسيالعاممن(العربيةاللغة)قسمالاَداب

فيالأولفؤادبجامعةالاَدابكليةعميدالوثيفةهذهعلىوصادق

.الاَنالفاهرةجامعة(1)
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رئاسةإلىمنهانسخةالسوريةالمعارفوزارةوبعثت،(م1/4891/)18

الأفغانيالالستاذوسجلام(،)24/4/489فيالسوريةالجامعة

لدرجةللتحضير(الأمويينعصرفيالسياسيالشامدب)1موضوع

لتدريسمنقطعاًدمشقإلىوعاد،فيهالعمليتابعلمولكنه،الدكتوراه

أستاذاًوظائفهافيوتدرج،اَنذاكأنشئتالتيلاداباكليةفيالعربيةاللغة

ثم،(م0591)عامفيكرسيبلاأستاذاًثم،(م24891/)7/منذمساعداً

لكليةوعميداًام(،1/579)1/منبدءاًالعربيةاللغةكرسيألستاذ

علىوأحيلام(12/639)18/إلىام(619)11/12/منالاداب

(.ام31/12689/)بتاريخالتفاعد

بدروسالقيام،عملهإلىبالإضافة،الأفغانيالأستاذوكُلّف

.سنواتلعدةللمعلمينالعاليالمعهدفيالعمليةالتطبيفات

لدعوتها،فاستجابمحاضراً،استاذاًاللبنانيةالجامعةودعته

لمناهجهم.موافقةاللغةقواعدفيكتباًلطلابهاووضع

سنواتعدةبقيحيثبنغازيفيالليبيةالجامعةمعهتعاقدتثم

.الادابكليةمجلةتحريررئاسةفيومشاركاً،للقسمورئيساًأستاذاً

بقيحيث،بالرياضسعودالملكجامعةفيالتدريسيةأعمالهآخروكانت

الراحة،إلىوخلددمشقإلىفعاد،والسبعينالخامسةبلغحتىيدرس

وخاصةالشيخوخةاثارعليهوظهرت،وضعفاكلأَقدوبصرهسمعهوكان

المملكةفيزوجهامعالمقيمةالوحيدةابنتهوكانت،زوجتهفقدبعد

إلىاصطحبتهثم..صيفاًمعهوتقيم،العامخلالتتفقدهالسعوديةالعربية

شباطمناهـ-17418سنةشوالا1)فياللهرحمهقضىحيثالمملكة

سنة.وثمانينثمانياًقاربعمرعن،م(7991

/222/مندمشقجامعةفيالأفغانيالأستاذخدمةاستمرت

.ام3112/689/إلىام489
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وتونسوليبيةمصرإلى(م1)569سنةالمعارفوزارةاوفدتهوقد

جامعاتها.فيالعربيةاللغةتدريسطرقعلىللاطلاعوالمغربوالجزائر

معاهدلزيارةوإنكلترةوفرنسةإسبانيةإلىالمعارفوزيراوفدهثم

.(ام)569عاممناشهرستةخلالفيهاالاستشراق

والمؤتمراتالندواتمنعددفيتمثيلهادمشقجامعةكلفتهكما

(،ام)619سنةالقاهرةفياقيمتالتيالنحوتيسيرحلقةمنهاكانالتي

فيالاجتماعيةوالعلوموالاَدابالفنونلرعايةالأعلىالمجلسوجلسات

تخليدأام()629عامبغدادفياقيمالذيوالاحتفالام(،)619عام

حزملابنالدوليوالمهرجان،الكندييعقوبأبيالفيلسوفلذكرى

سافركما(،ام)639عام)إسبانية(قرطبةفياقيمالذيالعربيوالشعر

علىللاطلاعجامعتهارئيسمنلدعوةتلبيةطهرانإلىام()639عام

المخطوطابخزائنوعلى،الجامعةفيوالإسلاميةالعربيةالدراسات

أيارفيالمغربفيالعلميالموسمفيوشارك.إيرانفيالقديمةالعربية

خزائنعلىوتونسالمغربإلىسفراتهخلالواطّلعام(،)679

نرىكمابالنشرواحياهبعضهاواصطحب،القديمةالحربيةالمخطوطات

.اَثارهفي

،وصداقاتصلاتفيهالهكانتإذ،مصرإلىالسفركشيروكان

فيمراسلأعضوأام()079عامفيوانتخِبَ.كتبهمنعددأفيهاوطبع

المجمعندواتلحضورملازمأوكان،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع

وقد،مجلتهفيوالمقالاتالبحوثمنكثيرأونشر،السنويةومؤتمراته

.اَثارهفيأدرجتُها

كقفهالعربيةالدولبجامعةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدوكان

فيصدرتالتيالمحاضراتوهي(،ام)629عامفيمحاضراتإلقاء
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.(الشامبلادفيالعربيةاللغة)حاضربعنوانالمعهدعنكتاب

)كماالقاهرةمجمعفيعاملاًعضواًام()099عامفيانتُخبثم

سنةمايو28فيعقدتالتيوالعشرينالثامنةالجلسةمحضرفيجاء

بدمشقالعربيةاللغةمجمعرئشىسبححسنيللدكتورخلفاًام()1(099

/3121/)فيتوفيقداللهرحمهوكان،القاهرةمجمعفيالعاملوالعضو

.)2(زملائهمنأربعةمعلأفغانيالأستاذاواستقبل،(م8691

فيها:وقالاستقبالهكلمةضيفشوفيالدكتورألقىوقد

سعيدالجليلالأستاذاليومالمجمعيستفبلهمالذينالأعلامثاني

الابتدائيةدراستهأتثمَوفيهاام(،)909سنةبدمشقالمولود،الأفغاني

السورية،الجامعةفيواَدابهاالعربيةاللغةبقسمالتحقثم،والثانوية

التجارةمدرسةفيمعلمأحينئذٍوكانام(،)329سنةفيهوتخرّج

الاولى،التجهيزمدرسةإلىنُقل(ام049)سنةوفي،بدمشقالإعدادية

السوريةبالجامعةالاَدابكليةفيمدرساًام()489سنةفيوعُين

العربية.اللغةعلوملتدريس

جامعاتفيالعربيةاللغةاقساملزيارةأوفدام()569سنةوفي

لكرسياستاذاًسُمّيام()579سنةينايروفي،مختلفةوعربيةاوروبية

سنةمنذبكليتهالعربيةاللغةقسموراس،الجامعةفيالعربيةاللغةعلوم

عضواًالعراقيالعلميالمجمعُانتخبهام()069سنةوفيام(.)589

لكليتهعميداًوانتُخب،مؤازراًعضواًانتخابه-بعدفيما-قررثم،مراسلاً

تيسيرحلقةفيدمشقجامعةالسنةنفسفيومثّلام()619سنةفي

فيأيضاًومثلها،العلومداربكليةالقاهرةفيانعقدتالتيالنحو،

)1(

)2(

.22صا،1991نوفمبر،96الجزء،المجمعمجمع

.م3991مايو،72الجزء،السابقالمصدر
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لاجتماعية.اوالعلوملادابواالفنونلرعايةالأعلىالمجلس

وذكرىبغدادلمدينةالألفيالمهرجانفياشترك(م6291)سنةوفي

لزيارتها،طهرانجامعةدعته(ام)639سنةوفي،الكنديفيلسوفها

المهرجانفيدمشقجامعةمثّلالسنةنفسوفيبها،محاضرتينوإلفاء

بحثأفيهوالقى،بفرطبةانعقدالذيالعربيوالشعرحزملابنالدولي

.(حزمابنعند)اللغة:موضوعه

عضواًبالقاهرةاللغويالمجمعانتخبه(ام)079سنةوفي

نشرتببحوثمؤتمراتهدوراتأكثرفييشاركالتاريخهذاومنذ،مراسلأ

متعددةعربيةجامعاتدعتهالتقاعدإلىإحالتهوبعدمجلداتها،في

-1)689سنةمناللبنانيةالجامعةدعتهعربيةجامعةوأول،بهاللتدريس

ودعته،العربيةبيروتجامعةإضافيأانتدابأحينئذاكوانتدبته(،ام719

وفيام(،779-)7291منبعد(فيمابنغازي)جامعةالليبيةالجامعة

ابنملتقىإلىالتونسيةالجمهوريةفيالثقافةوزارةدعتهبهاتدريسهأثناء

ودعته،ببحثفيهمشاركأفلبّاها،التونسيةقَفْصةبمدينةالمعقودمنظور

.(م8491)سنةسعودوجامعة(م0891)سنةلأردنيةاالجامعة

الأفغانيسعيدللأستاذالتدريسفيالجمّالنشاطهذاوبجانب

العربيةاللغةحاضر:فيهفلهالتأليفاما،والتحقيقالتأليففيوافرٌنشاط

العربيةاللغةقواعدفيمذكرات-حزمابنعنداللغةفينظرات-الشامفي

تاريخمن-وشواهدهاالعربيةاللغةقواعدفيالموجز-النحوأصولفي-

النحو.

عن:مؤلفاتوبجانبهاوالنحو،اللغةفيقيمةكتبستةوهي

الإسلام-الأندلسيحزمابن-والإسلامالجاهليةفيالعربأسواق

والسياسة.عائشةالسيدة-والمرأة
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الصحابةعلىعائشةالسيدةاستدركتهلماالإجابة:التحقيقفيوله

خاصالنبلاءسيرمنجزء-حزملابنالصحابةبينالمفاضلة-للزركشي

تاريخ-حزمابنبترجمةخاصالنبلاءسيرمنجزء-عائشةالسيدةبترجمة

-الأنباريلابنالإعرابجدلفيالإغراب-الخولانيالجبارلعبدداريا

الإعرابمشكلةأبياتشرحفيالإفصاح-الأنباريلابنالأدلةلمع

زنجلة.لابنالقراءاتحجة-حزملابنالقياسإبطالملخص-للفارقي

فيكثيرةفوائدمنهوأفدتُ)بالاشتراك(هشاملابنالمغنيكتابسوى

سديداَ.منهجياَتحقيقاَمحققةوالكتب.النحويةالمدارسكتابي

مجمع)مجلةفيكثيرةوبحوثمقالاتالأفغانيسعيدوللأستاذ

بدمشق،(العربيالعلميالمجمعو)مجلة،بالقاهرة(العربيةاللغة

)العربي(ومجلة،القاهرةفيالقديمتينو)الثقافة()الرسالة(ومجلتي

،غازيبنيجامعةفيالاَداب()كليةومجلة،الكويتيتينو)البيان(

الحق()دعوةومجلة)1(.العراقية(الإسلاميالعالمرابطةو)مجلة

كريماً.زميلاًالقاهرةمجمعبهويرحّببهوأرحّب،المغربية

:فقالالأفغانيالأستاذخطبثم

الرئيسالسيد

المجمعرجالسادتي

الكريمالحفلأيها

صفكم،إلىضممتموناحينالظنبناأحسنتمفقدإليكماللهاحسن

أكثرها؟وماحاجاتهاوسد،عافيتهالردعاملين،العربيةلرفعةمجاهدين

مكةفيالإسلاميالعالمرابطةتصدرهاسعوديةوالمجلة؟الأصلفيكذا)1(

)الناشر(.المكرمة
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كنافإن،استطعناماقوةمنعلينااللهانعممابكلجاهدينذلكوسنحاول

طبعمنفالعجزقصّرناوإن،الحمدولهاللهمنفبتوفيقظنكمحسنعند

نأنعلمونحن.الجهدوصدقالوسعبذلمنعلىجناحولاالبشر،

بالئه.نستعينثمونعزم،نريدأنعليناوالذي.طويللكنهممهدالطريق

سادتي:

الأخبهاتفضلنعوتمنسمعتممانفسيمنأعرفلست

لكني،نفسهوأدببدمائتهمعروففهو،ضيفشوقيالدكتورالمستقبل

يعدهوكذلك،الخبرصيغةفياتىالكريمالمجمعمنأمراًمنههذاأعد

حقإيفائكمعننعجزإنونحن،شكرنامنافاقبلوا،المستقبلونرفاقي

المؤسسةهذهيحفطانالقديرالعلياللهإلىالضراعةعننعجزلا،الشكر

يجعلوأن،الطرقبنئاتويجنبهايرضيهالذيالاْقومالطريقعلىماضية

هذاامةعنيكشفوأن،يومهامنخيراًوغدها،أمسهامنخيراًيومها

الأعداءكيدمنويحررها،تصدعمنبهاألئمَماالمبينالعربياللسان

مستقرةشرورهمومازالتبأشباحهمرحلواالذينوخفئينظاهرين

فيالسوءخططمنبنايحيطلماالكافيالوعييرزقناوأنبنا،تتصرف

الخير.دعوىمنلبوس

سادتي

اللهورحمةعليكموالسلام،شكرناونكرر،ظنكملتحقيقاللهوفقنا

ته.وبركا

جمر*ب!
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الاجتماعيةحياته

الأفغانيأستاذناحياةفيالوظيفياْوالرسميالجانبهوذلك

الله.رحمه

فأنا،بهيتصفكانوما،بالناسوصلاتهالاجتماعيةحياتهواما

زميله،عنالزميلوحديث،استاذهعنالتلميذحديثعنهاحدثك

فيدزَسني؟أولئككللهكنتفلفد،صديفهعنالصديقوحديث

دزستثم،الاَدابكليةفيسنواتثلاثدزَسنيثم،الإعداديةالمدرسة

متقاعداً،خرجانإلىعُئنتمنذ،سنواتثمانيالاَدابكليةفيلهزميلاً

لمشاركةواوالدعواتبالزياراتتهاسنواامتلأتصداقةوبينهبينيوربطت

ليكشفتصداقةوهي..النفسعنالترويحونزهاتالعلممذاكرةفي

..وإقامتهسفرهوفي،وحزنهسرورهوفي،وغضبهحلمهفياخلاقهعن

سافريوم..منهيعدلمالذيسفرهقبيلماإلىاستمرتصداقةوهي

.)م1)799عامجدةإلىالوحيدةابنتهبصحبة

فاضلةسيدةمنتزوجثم،عزباًعمرهنصفالأفغانيالاْستاذعاش

الشاممحدثلأمهاجدُهاوكان،الخطيبالدينصلاحالأستاذابنةهي

عليالشيخالأستاذزوجةوشقيفتها،الحسنيالدينبدرالشيخ

وهادئة،هانعةأسريةًحياةًوعاش،وحيدةبابنةمنهاورزق،الطنطاوي

سنةفيقضتأنإلىلخدمتهاضعفهعلىهفهفصرف،زوجُهومرضت

ثم،حياتهاَخرفيسمعهضعففقدهوواما..اللهرحمهاام))499
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فلم؟نفسهعلىفرضهاالتيوللعزلةلضيقهسبباَذلكفكان،بصرهضعف

المفزبين.أصدقائهمنجداَمحدوداَعدداَإلايستقبليكن

التدريسيةحياتهاستهلمنذالعربيةاللغةالأفغانيالأستاذاحبّ

المفتشكتبهالذيالتفتيشتفريرذلكعلىيشهد،لإتقانهاهمَّتهوصرف

حضرأنبعد(م1)389عامنيسانمن(02)فيالشربجيشكريالأستاذ

العلميةالأستاذمادة"إنالتقريرفيجاء.الأفغانيالأستاذاْلقاهدرساَ

التدريس،فيباهزمستقبللهينتظرلذلك،جداَجيدة-سنهحداثةعلى-

.واَدابها")1(العربيةاللغةفيالأساتذةاْحسنمنجدالبلاسيكونأنهكما

الأدبيةالجلساتومتابعته،شبابهفينشاطهذلكعلىيشهدكما

اللهرحمهحدثنيفلطالما،العصرذلكفيكانتالتيوالعلميةوالفكرية

بهالوثيقةصلتهوعنكردعلي)2(،محمدالأستاذمجالسحضورهعن

عنيحدثنيكان-كماللمعارفوزيراَكانحينمعلماَعينهالذيوهو-

،النكديرفعالأستاذكاؤهوأدبالعصراذلكمثقفويحضرهاكثيرةمجالس

فيوغيرهمالجنديسليموالأستاذ،بكمردمخليل:الأستاذوالشاعر

،الزياتحسناحمدوالأستاذ،أمينأحمدالأستاذوكمجالس،دمشق

مصر.فيوغيرهمشاكرمحمدمحمودوالأستاذ

الأفغانيسعيدالسيدإن":فقالثشاطهالتفتيشتقريروصفوقد

.جداَ"ونشيطفعّالشابأستاذ

عنترفعاَ،الرجلكلرجلاَاللهرحمهكانفقد،خُلُقهوأما

المجاملةعنوبعداَ،الحقفيوجرأةيد،ونظافةوعفّة،الصغائر

.3رقمالوثائقملحقفيالتقريرصورةانظر(1)

بدمشق.العربيالعلميالمجمعرئيس.كردعليمحمدالرئيسلأستاذا2()
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على،عليهويسخطهمالناسيُغضبحيثالحقيؤثركانلقد،والمحاباة

...الناسإلىويحئبهينفعهحيثالباطل

فلقدومعلماً؟وعالماًرجلاًبوفاته"فقدناأنناوفاتهيومكتبتلفد

فيالجمعةصلاةمنمنصرَفهيمزكانحين،قرننصفمناكثرمنذعرفته

الأستاذوبصحبته،الأمويالمسجدبجواربيتنابقربالأمويالمسجد

العانيمنزلإلىأحياناًمتوجهينالعانيالقادرعبدوالشيخالطنطاويعلي

،عمريمنالسابعةفيوكنت،الأمويالجامعشمالي،الكلآَسةحيفي

لي:يقولثم،إليهمويقدّمني،باسميينادينيالطنطاويالأستاذفكان

يسلّمونوالطنطاويوالعانيالأفغاني:لهوقل،المباركشيخناعلىسفم

الرسالة.بهذهأسرّوكنت.عليك

الحديثدارفيالجمعةصلاةبعدتعقدالجلسةكانتماوكثيراً

إلىبالإضافةالفضلاءمنعددويحضرها،العصرونيةبحيالأشرفية

أحمدالدكتورمثل،والأفغانيالطنطاويوالأستاذين،العانيالشيخ

الجميع.اللهرحمالحسنيالدينفخروالأستاذالخياطحمدي

فيالطنطاويالأستاذذكرهاالتيتلكعمراًجلساتهمأطولوكانت

0)1(-
سنة.ثلاثينواستمرتالأمينيةالمدرسةفيكانتإنها:و!الياتهد

فيطلابهمنواحداًأصبحتُحينالأفغانيالأستاذعرفتثم

جودةثانوية-بدمشقالأولىالتجهيزمدرسةفيالإعداديةالمدرسة

العربيةاللغةقسمفيطلابهمنواحداًثانيةأصبحتُثم-،الهاشمي

منذرعايتهوفيمعهعملتُثم،سنواتثلاثدرسناحيث،دمشقبجامعة

صحبتهفيوبفيت،العربيةاللغةقسمفيمدرساًعينتحين(م0691)عام

.232-3132/:تياكرذ(1)
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فينتزاور؟لهصحبتيواستمرتمتقاعداً،وخرج،الستينبلغأنإلى

دمشق.عنالغائبينيجمعالذيالصيففصل

فرحهفي-اللهرحمه-أعرفهأنالطيبةالصحبةتلكليأتاحتولقد

تلكمنواحدةتكنولم،وضيقهيسرهوفي،وغضبهحلمهوفي،وحزنه

سلوكه.منتغيرأو،عليهتسيطرأنعلىبقادرةالحالات

للمحاباةوكرهاً،وإباءأنفة،الرجلكلالرجلفيهرأيتُلقد

المواربةفيهعرفلمن-يخفيهمايكنلم-واحتقاراًوبغضاً،والنفاق

.سلوكأوخلقفيوالتلوي

لقد،منصبأوبمظهردنياهتأسرهولم،قويسلطةيوماًتفتنهلم

الذيالحقجانبإلىيكونوأن،يعتقدالذيالحقيقولأنهقهكلكان

.الأصدقاءعنهوأبعد،الناسمنهذلكأغضبولو،عرف

سبيلهفيويبذل،العلميقدّرالذيالعالم-اللهرحمه-فيهورأيتُ

فيهيعرفهالاإنسانيةونزعة،جموتواضع،نادرةأمانةإلىوالمالالوقت

الملأ.علىمنهذلكيكونأنيحمثيكنفلم،المقرَّبونإلا

الانضباطفيالأعلىالمثلَلطلابهيضرِبُالذيالمعلمفيهورأيتُ

تصحيحودقة،والمحاضراتالدروسوتهيئة،النظامعلىوالحرص

الكلمةوقول،الدرجاتحسابفيالميزانوعدالة،الطلابأوراق

ويمضي،الطلابمنيستحقهامنعلىالمناسبالوقتفييصئهاالبليغة

حينينفعلأويغضبولا،مضحكةكانتإنيضحكلا؟درسهمتابعاً

.!تلهباوتغضبكانتإنيقولها

وعفَمهم،تحصيلهفيوالدأبالعلمطلابهالأفغانيسعيدعقَملقد

نصفيعطيهاظلَكثيرةلأجيالصالحةقدوةوكان،بهوالجهرالحقححث
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فانتخبوهوفضلهعلمهغيرُنالهوقدّر!!..شيئاًأحدٌيعطهلممضىثمقرن

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعفيعضواً

يخشىالذيالرجلفيهفشهدت،المواقفعشراتفيشهدتهلقد

الوفي،والأخالنبيلالإنسانفيهورأيت،الناسمنالاْذىيخشىولا،الله

التالية:الحادثةشهدتمماوحسبي

الأستاذفرفضالعربيةاللغةقسمفيللتعيينزملائيأحدتقدم

الشروطانطباقلعدمتعيينهبصحةمقتنعاًيكنلملأنه،تعيينهالأفغاني

تعيينه،قرارُفصدر،ويدوريلفّأنالزميلذلكواستطاع،عليهالمطلوبة

طبيعيةعلاقةبالأستاذعلاقتهوكانت،العربيةاللغةقسمفيواستقبلناه

.والاحترامالمودةعلىقائمة

ذلكبتسريجالقسمفيفوجئناالبلادبهامزَتعصيبةظروفوفي

وكانت،الجامعيمرتّبهغيرموردلهيكنولم،العملمنوفصلهالزميل

الأستاذطرقحتىيومانتسريحهعلىيمضلم.وأولادزوجةعنده

علىيفلقألالهمُطمئناًوجاءه،حياتهفيزارهيكنولم،بابهالأفغاني

عملاًيجدحتىشهرياًالجامعيمرتبهيقاسمهأنعليهوعرض،الرزق

خارجه.أوالفطرداخلفيإليهيستريججديداً

،عندهمنالأفغانيالاْستاذخروجبعدالزميلذلكزرتلقد

أظنكنتمامازنيا"والله:يقولوهوعينهيملاْوالدمعجرىبمافحدثني

."الرقيقالقلبهذامثليملكالصلبالرجلهذااْن

ويتمسك،الحقويؤثر،الحريةيحبالأفغانيسعيدكانلقد

وتزوير،المنحرفينانحرافمنيراهلماالكرهشديدوكان،بالعدل

أناسلكليلبسونالذينلأولئكالكراهيةشديدوكان،المزوّرين

يصزحيفتألاوكان،يرضيهبمامجتمعكلفيوينطقون،يعجبهمما
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كتابهففي،بهمللتعريضفرصةكلويقتنص،بقلمهويكتبه،بلسانهبذلك

لأشرتُاللهأضلهلمنهاديلاأنهولولا":يقول(الأنباريلابن)رسالتان

العلمالىينتسبونكانواممنالدراهمعبيدُهذهالأنبارفيابنسيرةَيقرأآن

كلبيتين،ووضاعةدناء؟فيوالمناصبالمالعلىتهافتواثم،والدين

وتدنيس،الجماهيروغشالائتمانوسوءوالنفاقالكذبإليهاراكبين

.()1النهار"فيمرةعشرينالدينوتغييرالعلم

بالحريةهيامطبعي"في:فيقولنفسهالأفغانيالأستاذويصف

أنهأرىبماالجهرسبيلفيالأسلمالطريقأنكبُماوكثيراً،والصراحة

نفسيعلىآجزماوطمأنينةبصبرمتحملأ،والأشخاصالعقائدفيالحق

ولوصريحاً،حزاًخُلِقَلمنمنهمفزلاحتمٌبلاءوهذا،وعداءعناءمن

.")2(استطاعماذلكغيرحاول

وحببهحزمابنالإماموبينبينهجمعالذيهوالخُلُقهذاولعل

إنهحتى،كئيرةمشابهمنهفيهكانفقد،باَثارهالعنايةعلىوحمله،إليه

حزم)ابنمقدمةفيفقال؟عنهكتبهفيماالمشابههذهبعضإلىاشار

حزمابنفييكنلمولو":(الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهالأندلسي

والإنس،الجنَّعليهألّبحتى،بهجئاه،بالحققؤال،الفكرحزآنهالا

ونشر،حياتهودراسة،وإكبارهحبهعلىلمثليحافزاًبذلكلكفى

نفسَهنصبمنيلقىماأكثروما)3(،اسمهتخليدفيوالمساهمة،فضائله

وعدموصدقاًصراحةًحزمابنمزاجمثلبمزاجبهعوال!الحقلقولِ

.")4(جزتماعليهتجرللعواقبلىاهمالأ،مبالا؟

)1(

)2(

)3(

)4(

.()5الحاشية9ص،السوريةالجامعة.ط،الأنباريلابنرسالتان

.هص،الكتابيديبين،والسياسةعائثة

.هص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهحزمابن

960ص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهحزمابن
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في(تيمية)ابن:هماالأمةفقهاءمنباثنينالأفغانيأعجبلقد

الذيبالحقتمسّكاَهمامنوهما،المغربفيحزم(و)ابنالمشرق

علىالرأييجرّهفيمااكتراثوعدم،الموقففيوصلابةَ،يعتقدان

ما:أقول"وأكادُ:فقالبصراحةذلكعناللّهرحمهعبّرولقد،صاحبه

وأفهمها،الفهمحقَّالشريعةفَهِمَالأئمةمنالأولالصدربعدأحداًرأيتُ

فيتيميةوابنالمغربفيحزمابن:رجلينمثلوحماسةٍوصدقيباخلاصبر

أرهقواالذين،الخبيثةوالدخائلالدسّأهلعلىاللّهأرسلهما،المشرق

فكانا،واليهوديةوالنصرانيةالمجوسيةبدعمنحشوهبماالإسلامجسم

.(1)وثمود"عادصاعقةِمثلصاعقةبهأتواماوعلىعليهم

وعزّة،وفائهعلىيثنيحزمابنعنكتاباتهفيأستاذناومافتئ

ذيلهوطهارةحسِّهورقَّة،عاطفتهسموِّوعلى،وجرأتهوصدقه،نفسه

ابنصاحبهفيراَهاثمحياتهفيوتمثلهاأحبَّهاصفاتٌكلهاوهي،وعفَّته

فيه.أحبهاكمافيهاوأحبه،خلالهامنبهفأعجبحزم

إيمانهواللّهرحمهالأفغانيالأستاذشخصيةمفتاحأنأشكولا

المواقفجميعفيبهوتمسأ،يتزعزعلاصلبقومهكايمانبالإسلام

وإخلاصبحماسةمنهصاحبهينطلقالعربيةللغة،!وحبطوالمناسبات

وأبعيدمنيعاديهامنوكرهوتعليمها،ونشرهاعنهاوالدفاعلرعايتها

قريب.

أولنشأتُأنيالشكرأعظمعليهاللهأشكرمما":يقولإليهواستمع

عربيةالايشغلهلاجؤّفي-الأولىالعالميةالحربعقب-وعيتُما

وتسدّ،الزمنتسابق،لهاالبناءفيتتصارعوهممبها!مايمانلهاوحماسة

.")2(الأحداثعلىالمنافذ

)1(

)2(

.43ص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهحزمابن

.م52/2/7791في34لدورةا،هرةلقاامجمعمجلة(لزوالىإ)محنةلمقامن
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عربيةالخُلُقإسلاميةصياغةالأفغانيالأستاذالإسلامصاغلقد

.واللسانالثقافة

ليفصريكنلم،خاصةوالنحوعامةالعربيةعلومفيكعبهعلووعلى

عربيةإسلاميةثقافةذاكانبل،والنحوياللغوياختصاصهعلىنفسه

ونشر.وحقَّقوأكفكتبفيماتجلَّت

وأحسنه،موضوعهفيكتبماأجمعمن(العرب)اسواقفكتابه

عنواضحةصورةقارئهيعطيأنهفتعلم)1(صفحاتبعدلهعرضناوستقرا

الأسواقتلكفيقريشومنزلةوبيوعهمالاقتصاديةالعربحياة

عامة.لاقتصاديةاوالحياة،التجارية

اساليبعنبعيدةمركزةمكثَمَةتكونانلهاأرادالعربيةفيوكتبُه

أقربلتكون،ومناقشتهاوالشبهالاعتراضاتوإيرادالتطويلفيالقدماء

عنالمؤلفعباراتبحلِّبانشغالهقارئُهايشفىولئلا،العصرذوقإلى

نفسها.العلميةالمادةفهم

فقدالاختيار؟فيوتمئزذوقٍعلىتدلالأعلامتراجمفيوكتبُه

وعن،الرجالفي(حزم)ابنعن،ومحقَّقةمؤلَّفة،الكتبمنعدداًأخرج

.النساءفي(عائشة)السيدة

المتميزانالإمامانهما؟اثنينمنواحداًحزمابنفييرىوهو

.المغربفيلأئمةاوحدأويراه-،تيميةوابنحزمابن-

بعلمهاتبهرك،الإسلامتاريخفيامراةابرزعائشةالسيدةفيويرى

والأخباروالأدبوالتفسيروالحديثالفقهفيأفقهاوسعةالزاخر،

..والتاريخوالأنساب

94.ص)1(
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؟لإسلامافيالمرأةعنعامةدراسةلهتكونانأراداللهرحمهإنهثم

،سنواتعشرمننحواًعائشةالسيدةدراسةفي"قضيتُ:يقولواسمعه

فإلْها،إليهابالرجوعالقارىأوصيكتبإصدارإلىخلالهاوفّقتوقد

الإسلامصدرفيعامةالمرأةدراسةتكوّنأنسبيلفيجميعاًصدرت

."عميقةشاملة،المعالمواضحةمستفيضةدراسة،خاصةوعائشة

)الإسلامكتابهعنيقولئم،بقراءتهايوصيالتيالكتبويعدد

دراسةلكلومدخلاًأساساًيكونانبهأريدُالكتابُ"وهذا(:والمرأة

.(1")الإسلامفينسوية

وطبّقهاتجاربهمناستخلصهاوحِكَماَراءالأفغانيلأستاذناوكانت

صلةٍعلىكانمَنْبهاالأخذإلىودعابهاونصج،حياتهفينفسهعلى

منه.قريبة

وكانالمبكر،والاستيقاظالمبكر،بالنوميوصياللهرحمهكان

فيالنهارفرصةاغتنم:ليويقول،الشمسغابتإذاأقرأألاليينصج

تعبتْوإلا،بصركفأرحالشمسغابتِفإذا،استطعتماوالقراءةالعمل

مبكراً.عيونك

أفاضلوزيارة،العلممجالسالتزامعلىطلابهيحضُّوكان

منعدداًمصرإلىأوفدتحينأعطانيوقد،إليهموالجلوس،العلماء

إليهم0ووخهنيمصرفيأصدقائهعنوانات

القريبةالمتنزهاتإلىصيفاًالأصيلأوقاتفييخرجكانماوكثيراً

فيكانبسيطمقهىفيمعهميجلسأو،اصدقائهبعضبرفقةدمشقمن

والكتب.الثقافةأخبارفيتذاكرون،قاسيونسفحعلىالمهاجرينآخر

.)4(حاشية،27ص،م2،1791ط(والسياسة)عائثةكتاب()1
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مهنمناختارهمالأصدقاءمنمحدودعدداللهرحمهلهكانوقد

الربداويمحمودالدكتورالزميلمعوكنتلهذا!عجبتوقد،متباينة

دمشق،منقريبمتنزهفيغداءعلىالأفغانياستاذنابدعوةمرةذات

وأالأساتذةمنأحدبينهمليسلأصدقاءاختيارهسببعنسالتُهولما

لوإذ،مهنتكزملاءمن()شلّتكتكونأناحذر:وقالتبشَم،الجامعيين

مجالسمنجلسةنزهتنالأصبحتالكليةأوالقسممناليومرفاقيكان

والجامعةالتدريسشؤونعنحديثناخرجولما،الكليةمجالسأوالقسم

الجو.ذلكونغيرالأحاديثتلكمنلنستريحخرجناإنماونحن

منالنزهاتفيوالأصحاب()الشللاتخاذنتجنبأنلناونصج

زملاءمعنزهةفيتورّطتكلماالنصيحةهذهأذكرزلتوما.مهنتنازملاء

.!!العربيةاللغةلقسمجلسةإلىالنزهةوانقلبتالعمل

انهميدعونممننسمعبمانخدعألاإلىيدعونااللهرحمهوكان

مأإسلاميةأكانتسواء،والشعاراتالدعواتأصحابمنكذاأوكذا

محكفإنها،وأعمالهمسلوكهمإلىانظروا:ويقول،وطنيةأمعربية

إخلاصهم.ومقياس،صدقهم

يسر،ولاويعلن،يبطنولاويظهر،يخفيولايصرحماوكثيرأ

وصدَّاً.عداوةذلكوراءمنيلقىوكان..يفضحساخربأسلوب

من،اللّهرحمه،وشهاداتهوثائقهمننشرتمااليومأنانشرتُوما

درجةومعادلة،الليسانسدرجةعلىوحصولهالعلياالادابمدرسة

الذينأولئكعلىردَاإلا؟الدكتوراهلدرجةتسجيلهوقبول،الماجستير

فماهوأماوبهتاناً،زورأعليهويفئعتون،بالباطلالسنتهميطيلونكانوا

رأيأووقفهموقفعنيرجعُكانوما،يقاللمايأبهأواحدعلىيردكان

.اعنقده

:أخبارثلاثةبإيرادالأفغانيأستاذيحياةعنالحديثَوأختتم
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علىوحرصه-اللهرحمه-صلابتهتبيّنحادثةفعنالأولالخبراما

يريد.ماإنفاذ

بهم.صلةعلىوبقياصطفاهمالذينالرجالفعنالثانيالخبرواما

عرفصديقوهو،عموهمعهعاشبصديقصلتهفعنالثالثوأما

وحسناللسانبطلاقةعرفكما،والجرأةوالصراحةوالأمانةبالاستقامة

هوذلكم،الأفغانيللأستاذحيّةصورة()ذكرياتهفيلناقدموقد،البيان

فيالأفغانيسعيدعموهرفيقعنحديثهفيالطنطاويعليالشيخالأستاذ

.(ذكريات)بهكتا

(؟)كيوانفييسكنكانالأفغانيالأستاذأنفهوالأولالخبرأما

(والمراةلإسلام)اعنيكتبكانحين،المزةقبيلدمشقضواحيمنوهي

وينسقيجمع،سنواتعشرالتأليففيأمضىوقد.(والسياسةو)عائشة

فيضانأتى؟المسوّدةنسختهوتصت،الكتابانتهىماإذاحتى..ويكتب

البيوتعلىوغلبفطغى،وعتؤهلفوتهمشهوراًطوفاناًكانبردىلنهر

صغيرةٍبيوتٍمنالنهرجانبيعلىوجدتهماأمواجهوجرفت،فيهاوما

منحملتْماجملةفي-الوحيدةالنسخةوهي-المسودةوكانت،واثاثٍ

الأوراقوكانت،كتبهمنعددمعأوراقهافبعثرت،الأفغانيالأستاذبيت

اللهـفةبنظراتتلاحقهاوالعيونُ،وتنحطوترتفع،وتغوصتطفو

اللحاقفيوالأولادالجيرانمحاولاتتُجْدِولم،والحسرةوالأسف

الاقترابعلىيقدرمنهماحدٌيكنولم،منهمأقوىالفيضانكانفقد،بها

وغرقالأوراقغابتحتى،جانبيهعلىيركضونكانواوإنما،وسطهمن

.الكتاب

منهاواحدةصفحةلكانتفيهاالذيالعلمثفلالأوراقحملتولو

مقدمةفيالحادثةتلكإلىأشاروقد.الطوفانوجهفيللوقوفكافية
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سريعة.عارضةإشارةً(والمراة)الإسلامعنكتابه

عشرجهوديرىوهووحسرةاسفاًالأفغانيالأستاذنفسوامتلأت

النفستلكتلبثلمثم،الفيضانبهاويذهب،الماءتحتتغيبُسنوات

النحويصديقهمصيبةَآنذاكتذكراستاذناولعل،وعزيمةهمَةامتلأتان

انتهىانبعد()المغنيكتابهضاعالذي-اللبيبمغنيصاحب-هشامابن

حتىنفسهوحبسَجديد،منتأليفهإعادةعلىفعزم،مكةفيتأليفهمن

أجيالُعلمهعلىتعيشُزالتماالذيكتابهواحيا،رغبتهوحققاللهاعانه

.اليوم

ولا،كتابتهواعاد،جديدمنالكتابعلىالأفغانيالأستاذوعكف

مَنْإلاسنواتعشرجهودمعضاعكتابتأليفإعادةإليهتحتاجمايعرف

وأتنسخآلاتٌفيهللمؤلفتكنلمعصرفي...يشبههماأوبذلكأصيبَ

كليرافقماضاععلىالأسفإن..يريدماعلىتعينهتقنياتولا،تطبع

والملل،والساَمةالحسرةإلىيدعومماجديد،منالمؤلفيكتبهاكلمة

وعزيمة.هفَةمنالبكرالتاليفيستدعيهماأضعافويستدعي

حزممنمؤلّفهبهاتصفمابفضلجديدمنالكتابولدوهكذا

نفسه.بهاأخذوشدةوإرادة

طبيعةحذَدتهمففد؟بهمصلةعلىأستاذناكانالذينالرجالوأما

تتعدىواسعةاجتماعيةصلاتالأفغانيللأستاذتكنلمإذ،نفسهاالصلة

يالفهمكانممنقليلعددعلىنفسهقصرلقد،والعلمالعملصلات

أحاديثمنسنرىوما،حياتهفيرأينامانحوعلىمجالسهمويحضر

عنه.الطنطاويالأستاذ

علميةصلةوكانت،مستمرةواسعةكانتفقدالعلميةالصلاتوأما

منبعدداللهرحمهاحتفظوقد،عصرهفيالعلمرجالمنكبيربعدد

مكتبته.فيرسائلهم
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واعرفهمممنبكثيرينطيبةصلةعلىالأفغانيالأستاذبقيلقد

محمدكالأستاذ)دمشق(بلدهفييلقاهمنمنهموكان،معهمعمل

التنوخي،الدينعزوالأستاذ،بكمردمخليلوالأستاذ،كردعلي

منومنهم،وأصدقائهمعارفهمنوغيرهمالدقر،الغنيعبدوالأستاذ

تلقَاهاالتيالرسائلمنبعددمكتبتهفياحتفظوقد،ويراسلونهيراسلهم

احتفظومفن.علمصلاتاوودصلاتبهملهكانتممن؟كثيرينمن

إليه:رسائلهمببعض

الزركلي،الدينخير،بَيْهُمجميل،البيطاربهجة،الأثريبهجة

،فروخعمر،الكتانيالحيعبد،النكديعارف،الخوريسليمرشيد

السقا،مصطفى،تيمورمحمود،حسينمحمدمحمدعواد،كوركيس

.زيتوننظير،المباركمازن

بلغتهمابلغتالناسمنبأحدٍالأفغانيالأستاذصلةأنأظنوما

الفقرةفيسنرىكماالطنطاويعليالشيخوصديقهعمرهبرفيقصلته

القادمة0

كلركبل!*

37



لعمرارفيقا

العديلانالصديقان

الاقغانيوسعيدالطنطاويعلي

نا،اللهرحمه،الأفغانيأستاذيحياةعنللحديثاستكمالاًرأيتُ

صلةٍمنبينهماكانلما،الصفحاتبهذهالطنطاويبالأستاذعلاقتهأخص

لامامنهماكلعنتكشفولأنها،الزمانهذااصدقاءبينتوجدانقلَ

صديفه.عنبعيداًاحدهماعنالحديثيكشفه

عذباً،سائغاًالطنطاويكبيانبياناًأوتيتُلوأتمنىكنتُولكم

الذيوبالقلم،الإسلاميالتاريخعظماءعنبهكتبالذيبالقلمفأكتب

بذلكفأصوّر،الجامعومسجدهاوقاسيونهاوغوطتهادمشقعنبهكتب

لواو.المحبةوعميقالإخاءصادقمنالرجلينبينكانماالشفافالفلم

عنبهكتبالذيبالقلمفأكتب،جزلةرصينةالأفغانيكلغةلغةاوتيت

جدمنالرجلينبينكانماوأصوّر،حزمابنوالإمامعائشةالسيدة

.الوفاءوصادقالرجولة

الإعجابلهماويشفعالعاجزوعذرالمقلّجهدأوتيتولكني

رائعاًمثلاًضربااللذانالعاملانالعالمانوهمالهما،والوفاءبالرجلين

يوم،الشرعحدودعندوالوقوف،العقيدةعلىالثباتفيصالحةوقدوة

السلوكالتزاموفيالجمر،علىكالفابضدينهعلىالقابضُأصبح

،والبدنالرأسعلىوزياً،اللسانعلىشعاراًالدينأصبحيومالمستقيم

وفي،مرهباتمنتخافهأومغرياتمنتشتهيهوماالجوارحعنبعيداً
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لغيرصاحبهمايحسبلا،المواقفواتخاذالحققولفيوجرأةصراحة

وأ،النفسشهوابمنغايةوالصغارالكبارإرضاءأصبجيوم،حساباًالله

.الرزقلاكتسابوسيلةً

وحدة:وحَّدهماقلبلبينهماجمعكالتوأميناللهرحمهماكانالقد

0والهدفالمسعىفيووحدة،والمنزعالمشربفي

لاوسلوكاً،زيغولافيهادَخَللاعقيدةبالإسلاممنهماكلاَمنلقد

وأدبهاالعربيةاللغةواحبّا،المرهباتبهتنحرفولا،المغرياتتفسده

تعارفامنذوعاشا،عنهاوالدفاعونشرهالبعثهاوسيلةالتعليممنفاتخذا

وعديلين،متصافيينوصديقين،متحابيناخوينالدنيافارقاأنإلى

الصفاء،تعكرأو،الحبتفسدأنفيهامابكلالدنياتستطعلم،متوازنين

.بالتوازنتخلَّأو

.المتميزةوصفاتهالحياةفيأسلوبهمنهمالكلكانلقد

طبقاتهم،كلعاشر،بالناسالصلاتواسعفكاناحدهماأما

وكانومغربها،مشرقهاالدنياوجابقاضياً،وعرفهممعلماً،عرفهم

نفَساًاللهاَتاهوقد،للحقويغضب،دلّهيغضبالغضبسريعَانفعالياً

ألفاظهتخرجُ،الرشاشكالمدفعينطلقاندفعغضبأوانفعلفإذا،طويلاً

لهفكانت،وعيكيستوعبأو،أذناكتسمعممابأسرعدراكاًفمهمن

هوذلكم،البيانوبلاغةوالجرأةبالصراحةلهتشهد،وجولاتصولات

الله.رحمهالطنطاويعليالشيخالأستاذ

ف!ذا،الغضبمظاهرعليهتبدولااو،يغضبلافهادىالاخرواما

بنكتةٍعلّقأو،واحدةٍبجملةٍردَّالحقيتجاوزأوالشرعيخالفماسمع

رحمهالأفغانيسعيدالأستاذهوذلكم.مقالةعنتغنيولكنها،ساخرةٍ

الله.
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كنتحينعرفتهفقدالطنطاويأما؟بمعرفتهمااللهأسعدنيولقد

الله.رحمهالعطارأنورالشاعربرفقة،اللهرحمه،والدييزوروكان،طفلاً

لإعدادية.االمدرسةفيليمعلماًعرفتهفقدالأفغانيالأستاذواما

راضِيَيْنالدنيافارقاأنإلىعرفتهمامنذبهماصلتيتنقطعولم

عنه،احياناًوأسائلهصاحبهعنمنهماكلمنأسمعكنتولقد.مرضئين

منأخأوأصدقائهمنصديقعنالناسمنأحدمنسمعتماانيوأشهد

احدوثة.وحسنومحبةثناءًالاَخرعناحدهمامنسمعتماإخوته

فيمتكرزذكزالثمانيةبأجزائهاالطنطاويالأستاذ()ذكرياتوفي

لأفغاني.اسعيدالأستاذوعديلهوأخيهوصديقهعمرهلرفيقمناسبةكل

:الطنطاويذكرياتفي!لأفغاني

فيهصفتجوفيمرةلأولاجتمعا،الحلميبلغالماطفلان

فيينفعهماماإلىالطفلانوتطلع،المؤمنةالنفوسواستيقظت،الأرواح

الجامعبينهمامعرفةغيرعلىمنهماكلقصدفلفدودنياهما،دينهما

فييتحدثصالحعالميلقيهدرسإلىيستمعووقف،دمشقفيالأموي

والأدب،الإسلاميوالتاريخ،النبويالحديثوفي،والأصولالففه

رحابوفي،العلميةالحلقةتلكفيفتعارفا..ونثرهشعرهالعربي

ورحلتهما،الصافيةالحميميةصلتهماواستمرت،الأمويالمسجد

بالإخاءالمشبعالروحيالجوذلكمنهديفيالحياةفيالمشتركة

..وبالصفاء

وكان،سنةعشرةإحد؟،يومذاكالطنطاويالأستاذعمركانلقد

سنةالطنطاويالأستاذولدفلقد؟سنواتعشرالأفغانيالأستاذعمر

فياجتماعهماوكانام(،09)9سنةالأفغانيالأستاذوولدام()809
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الأمويالمسجدفي(التونسيصالج)الشيخالصالجالتونسيالشيخحلقة

ذكرياثهفيالطنطاويالأستاذذلكذكروقداهـ(.ام/338)919سنة

وفيها،حديثفيها؟الجامعةكالمدرسةصالجالشيخحلقةكانت":فقال

وكان...وأدبوشعرتاريخوفيها،الأصولوفيالمصطلحفيقواعد

بلاعفواًمعهيأتي،السجْعكثير،اللسانطلق،العبارةفصيحَالشيخ

.)1("الجميلةالتونسيةبلهجتهتكلف

سنةالا!غانيالأستاذمرةاولعرفتُالحلقةهذهوفي..

عديليصارثم،كلهالعمرصحبتناواستمرتام(،919هـ/)1338

فيالحديثعلماءِأكبرُالحسنيالدينبدرالشيخأمهماوالدزوجتينا)جد

.()2(الشام

فيبعدفيمالازمهالذلىالتونسيشيخهدروسالطنطاويووصف

دروسهعنوتحدث،البادراثيةالمدرسةوفي،سنينالجقمقيةالمدرسة

ولهجته،لسانهوطلاقة،عبارتهفصاحةووصف،الأمويالمسجدفي

.)3(المحببةالتونسية

منهماكلوأكَنَّ،والأفغانيالطنطاوي،الصديقينرحلةواستمرت

كلفيالطنطاويالأستاذعنهصاعبرصادقاً،وإعجاباًصافياً،حباًلأخيه

ذكرياته0فيأزَخهاالتيحياتهمراحلمنمرحلةكلوفي،مناسبة

ردهةفيالالمحغانيسعيدأخيهمعحضرإنه:قال(م1)279سنةففي

()4(،إبراهيمحافظ)الشاعرلتكريمأقيمتحفلةبدمشقالعلميالمجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/81:الذكرياتفيودروسهصالحالثيخوصف:انظر

85810/:الذكريات

.84-1/18:الذكرياتفيودروسهصالحالشيخوصف:انظر

.2/881:ذكريات
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دمشق-فيآنذاكالوحيدةالثانويةالمدرسة-عنبرمكتبعنحديثهوفي

سنةوفي.الأفغانيسعيدعنبرمكتبفيرفافيمنلأذكروإني:يقول

دمشق؟إلى)منين(مدرسةفيالمعلمالأفغانيالأستاذينتقلام()319

فيمعلماًالعطارأنورأخيكانام()319سنةوفي:الطنطاويفيقول

.()1الأفغانيسعيدلأخيخلفاً،()منينمدرسة

ويعدد،وأساتذتهامديرهايسمىالعلياالاَدابمدرسةيذكروحين

وسعيد،العطارأنورومنهم؟المدرسةطلابأصغرمنكانواالذينرفاقه

الكريمعبدسَلْمىوأبو،المحاسنيوزكي،سلطانوجميل،الأفغاني

.)2(الكرمي

دعافرنسةمنالعجلانيمنيرعادلماإنه:يقول(ام)339سنةوعن

ويتعاون،دمشقفيالأدبيةالروحإيقاظعلىيعملأدبيمجمعإقامةإلى

وسعيدالعطارأنورمعفيهعضواًالطنطاويوكان،الإنتاجعلىأعضاؤه

.)3(وغيرهمسلطانوجميلالأفغاني

كانالتيالمشتركةالجلساتذكرالطنطاويالأستاذينسىولا

الأمينية،المدرسةفيالجمعةصلاةعقبالأفغانيالأستاذمعيحضرها

مقهىفيكانتالتيوتلك.سنة)4(!ئلاثينمنأكثرعليهاواظبوالتي

غوطةطرففيقهوةٌ.وفتحت.عنها:قالوالتي،بدمشقفاروق

أشبهوهي،فاروققهوةتدعىكانت،الصالحيةبوابةعند،دمشق

)1(

)2(

)3(

)4(

.2/692:تيأكرذ

في،م3291عامالمتخرجِنصورةوانظر؟202-2891/:السابقالمصدر

.913صالملحق

.-31618/:السابقالمصدر

.3023/:السابقالمصدر
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وقتها،دخلإذاالجماعةصلواتفيهاتقام،محزمكلمنخالية،بمتنزه

،البزمومحمد،الهاشميوجودة،الجنديسليماساتذتنامنفيهايقعد

ومحمد،اللحاموحلمي،العطاروانور،الأفغانيسعيد:إخوانناومن

.(1)"الجيرودي

للقراءةخاصةجلساتٌوالأفغانيالطنطاويللصديقينكانتوقد

الأغانيكتابالأفغانيالأستاذمعقرأأنهالطنطاويذكرفلفد؟والمذاكرة

المدرسةأوائلفيوأناسردأالأغانيكتابسردت"إني:فقال

.")2(لأفغانياسعيدالعمررفيقمعومرة،وحديمرةقرأته،المتوسطة

فيأودمشقفيبهايقومانمشتركةزياراتلهماكانتكما

مصر،فيالنشاشيبيإسعافللأستاذزيارتهماعن5ذكرمامنها،الفاهرة

الزياتمعاذهبام(479)سنةالسنةتلكأياممنكثيرفيكنت:فقال

إسعافالأستاذيعني-5عندفنسهرأحيانأالأفغانيوسعيددائمأاللهرحمه

.)3("...الاْوبراميدانفيالكونتيننتالفندقفيينزل-حيثالنشاشيبي

خليلدارفيالأفغانيسعيدالأستاذمعتضمهكانتالتيومنها

.)4(بدمشقبكمردم

ذكرأالطنطاويالأستاذذكرياتفيالأفغانيالأستاذذكركانولقد

ويصفهإلامرةيذكرهلافهو،والتقديروالإعجابالحببكلماتمشفوعاً

ذكرهفلقد؟حقهويعطيهإلاعلمهعنيتحدثولا،العمرورفيقالأخبأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

.4/68:تياذكر

.5/21:بقلساالمصدرا

.7331/:نظروا؟5/611:بقالسالمصدرا

.1/02:بقالسالمصدرا
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قواعدفيمرجعإنه":عنهوقال)1(صفهطلابمننبغواالذينمقدمةفي

علمفيالصدارةإليهانتهتالذي..وإنه،وصرفِها)2(نحوهاالعربيةاللغة

.")3(الشامفيالنحو

الأفغاني،كسعيدالأعلاممنجماعةصفنافينبغ"وقد:وقال

الكريموعبد،المحاسنيوزكيالعطار،وانور،سلطانوجميل

الأفغانيسعيدورفيقنا")4(،..الفراوجمال،السمانووجيه،الكرمي

ولمنلهفكان،قرنربعمنأكثردمشقجامعةفيالعربيةأمرتسلمالذي

.(")ْ..عنهاالدفاعفيظاهرعملمعه

ذهبأنهظرائفهاومنالشهاداتاخبارطرائفومن..":وقال

كلٌّرفاقنامناثنان(ام479)سنةفيهاأقمتهاالتيالسنةتلكفيمصرإلى

مصطفىالشيخ،إليهانقطعالذيالعلمفيمرجعهوبل،عالممنهما

شهادةليأخذاذهبا،الئحْوِيّالأفغانيسعيدوالأستاذ،الفقيهالزرقا

طريقةعلىيحملهامنإلايصنفلاالقانونلأنإليها،يحتاجانرسمية

الأفغاني،والأستاذالزرقاالأستاذبينالأولاللفاءمنوتبيّن..الفرنسيين

كاناربمابل،طالبيناماملازميلينأمامأنه،منهليتعلماذهبامنوبين

الذينالعمررفاق..)6("الجامعاتأساتذةمنأقرانهمامنكثيرمناعلم

أعمالهمفيحُسناَوزادهم،اجالهماللهمذَكثيرمنقليلإلامنهميبقلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.8/392:تياكرذ

.1/311:بقلساالمصدرا

.332/:بقلساالمصدرا

.8392/:بقلساالمصدرا

.5/662:بقالسالمصدرا

.5/381:بقالسالمصدرا
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.(1)"...لأفغانياسعيدلأستاذكا

أذكروممن":فقالالمعلمينمنعددتكريمإلىالطنطاويودعا

عزةأحمدالتكريميستحقممن؟الشامفيالمدرسينقدماءمنالان

النابلسي،اللهومحب،الزركليوسليم،الأفغانيوسعيد،الرفاعي

.)2("الصوافومصطفى،الزركليوحمدي

علىالعاطرثناءَهاللّهرحمهالأفغانيأستاذيمنسمعتولطالما

فلقد؟الجريئةبمواقفهوإعجابه-قولهحدّعلى-علي()الشيخصديقه

منحىًالسلوكفيوينحوان،واحدفكرعنيصدران-اللهرحمهما-كانا

...واحداً

فيهشذَتهما؟الاْمويالجامعفيطفليناجتمعاماأولاجتمعاإنهما

وصديقين،،اخوين،متصافيينعمريهماوعاشا،صالحلشيخدرسحلقة

الطنطاويقضىفلقد؟المكرمةمكةفيالموتُبينهماوجمع..عديلينثم

قبلدمشقالأفغانيوغادر،وجدةمكةفيعمرهمنالأخيرةالسنوات

توفيحيثوجدةمكةفيعمرهرفيقمنقريباًابنتهعندليقيمبأشهروفاته

سنةفتبعهبعدهالحياةبالطنطاويتطلولمام(،799اهـ-)417سنة

بعدمرضئينراضيينربهمارحمةإلىفمضياام(،999اهـ-)042

بدمشق،الأمويالجامعفيابتدأت،سنةثمانينمننحواًاستمرترحلة

.الحراماللهبيتقربالمكرمةمكةفيوانتهت

صلب،النفسعزيزحراًرجلاًكانفقد،الأفغانيأستاذنااللهرحم

عالماًوكان،حدودهعندوقّافاً،بهصدَّاعاً،الحقعندفّاعاً،العفيدة

)1(

)2(

.7/131:تياكرذ

.7/571:بقلساالمصدرا
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الإسلامَتمثل،يَتبعولايمبع،بصيراًومرشداً،مخلصاًومعلماً،متواضعاً

لهاوسخر،وجهدهحياتهعليهاووقف،العربيةوأحمثوسلوكاً،عقيدةً

الكثيرونيعطهمالمماالعربيةواللغةالعربيةالثقافةوأعطى،وقلمهلسانه

.العربالمثقفينمن

!!مئي!بم

46



لثابالمف!ئ!

شي!رلِىبزفا





الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

(1)والمحققةالمؤلفة-الكتبأولأ

.والإسلامالجاهليةفيالعرباسواق-ا

الصحابة.علىعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة-2

.والمراةالإسلام3-

والسياسة.-عائشة4

الصحابة.بينالمفاضلةفيورسالتهالأندلسيحزمابن-5

.(الأندلسيحزمابنالإمامبترجمةخاص)جزءالنبلاء-سير6

عائشةالإسلامتاريخفيامرأةبأبرزمخصوص)جزءالنبلاء-سير7

.(الصديقبكرابيبنت

داريا.تاريخ-8

وهماالأفغانيسعيدالأستاذإلىكتابينالعامةالمكتباتبعضفهارسنسبت)1(

الأنصارياللهعبدالإسلامو)شيخ(الأفغانيالدينجمالالسيدالشرق)نابغة

منهماالكتابينهذينأنوالحق(والروحيةالكلاميةواراؤهمبادئه:الهروي

لدارالسابقالمدير(الأفغانيالمجيدعبدسعيد)محمدهوآخررجلتاليف

.أفغانستانفي)تنكرهار(ولايةفي(المدارس)نجمفيلإسلاميةاالعلوم
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والإسلامالجاهليةفيالعربأسواق-1

الأفغانيسعيد:تأليف

بدمشقالهاشميةالمطبعةفيالأولالطبعة

ام)1(379اهـ/356

الجاهليةفيعليهكانتوماالعربلأسواقعرضَ"بحثٌ

."ولغتهمالعربخيرفيعملمنبهقامتوما،والإسلام

بموضوعالعلاقةوثيقةببحوبالأسواقعلىللكلام"مهّد

لأنهم،قريعثيىعلىالكلامفيوأسهبَ،ورباهاالجاهليةكبيوع؟الكتاب

تلكجوِّإلىالقارىينقلأنوحرص.العربمنالتاجرالفريقهم

.)2("هيكمافيراهاالأسواق

،وتجارةصناعةفيهاكما،كثيروتاريخ،جمّأدبالبحوث"في

النثريةوبلاغتهاالأدبيةومجالسهاأسواقهافيالعربلعاداتوعرض

كانتالأسواقإحدىلأن،النصيببعضلهكانالنحوحتى،والشعرية

."فصولهوتبويبقواعدهتنظيمفيالنحوبهايستعينمادةأجلمنتقصدُ

عنمفيدأجميلاًحديثأفيهاالمؤلفتحدثبمقدمةالكتابُيبدا

:أبوابثةثلاويضم.)3(لكتاباتأليفسببوعنعصرهفيالشاممعارض

الكويت.فيالعروبةدإرمؤخراًطبعهوأعادت(1)

.اصا،العرباسواق)2(

.م3691هـ-ا535المقدمةتاريخ؟21-اصا،السابقالمصدر)3(
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الجاهليةوبيوع،العربعندالتجارةعنالحديثيضئم:الأول

ومحاقلةومزابنةومعاومةوملامسةومنابذةبالحصاةرميمن:وانواعها

هذهمنالإسلامموقفعنالحديثهذاويختم.وغيرها...ومخابرة

.البيوع

والمحزمينالمحفَينوعن،الجاهليةرباعنالحديثإلىينتقلثم

والحمس.

عنويتحدث)قريش(،عندفيهالمؤلففيقفالثافيالبابوأما

ووظائفهمساداتهاعنالحديثويفصل،بقريشالتسميةسبب

وماعامةقريشعنيتحدثثم،أحداثمنبينهمداروما،ومكانتهم

أسفارمنحياتهمفيعرفوهوما،التجارةفيمهارةمنالقرشيونبهعرف

واختلاطٍوأقوامٍ

منقريشٌعقدتهوما،الإيلافومعنى(قريش)إيلافإلىينتقلثم

تجارية.معاهدات

الحديثففضَل،الفضوللحلفالبابهذامنالثالثةَالفِقْرةَوجعل

وقوة،تجاريةمحكمةًفيهورأى،ونتائجهودواعيهأسبابهوعن،عنه

.انذاكنشأتالتيالتجاريةللمشكلاتتنفيذية

وأيامها.وأسبابهاالفجارحربإلىالرابعةالفقرةفيووصل

عنفيهالحديثَفصَل،العربأسواقبابفكانالثالثالبابوأما

تصوّروحوادثَامثلةًوعرض،الجاهليةأسواقمنسوقاًعشريننحو

وأدبيةوتجاريةاجتماعيةمنافساتمنالأسواقتلكفييجريكانما

...أسرىومفاداة

البصرةعنفتحدث،الإسلامفيالأسواقعنالحديثإلىانتقلثم

منفيهكانوما،سوقهاعنتحدثثمالبصرةفوصف،المربدسوقحيث

..ومنافراتشعرٍوإنشادعادات
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والمصادرلأمموالأسروالأماكنواللأعلامبفهارسالكتابوختم

صفحة.وأربعمئةخمسينعلىنيفوقد،والموضوعاتوالأشعار

كماالعربلأسواقعامبجدولمزودالكتابأنبالذكروالجدير

.)2(العربجزيرةفيالأسواقأماكنتبينوبخارطة،()1المؤلفونذكرها

موضوعه.فيوأجمعهاالمصادرأوسعمنيعدوالكتاب

)1(

)2(

.391ص،العربأسواق

4910ص،بقالسالمصدرا

!،!ر،ل!
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الصحابةعلىعائشةاستدركتهمالإيراد-الإجابة2

الهاشميةالمطبعةفيالأولىالطبعة

ام)1(اهـ/358939

هـ(،497إتوفيالزركشيالدينبدرالإمامُالفهكتابٌ(الإجابة1

وتعاليقهمفدمتهووضعوحققه،القراَن(علومفيالبرهان1كتابصاحب

لأفغاني.اأستاذناوفهارسه

عائشة،السيدةدراسةمنسنينسلختُ":مفدمتهفيالمحقققال

يبهركماوأخصُّ،سبيلاَوصفهاإلىالقلميجدلامعجزةِحِيالفيهاكنتُ

واختلاف،اَفاقوسعة،امواجوتلاطم،اغواربُعدَ:زاخرحمالبحرعلمفيها

علمأوتفسيرأوحديثاْوفقهفيتمكنمنذاكإذشئتفما،ألوان

..تاريخأوطبأومفاخرأوأنسابأوأخبارأوشعرأواَدابأوبشريعة

منعجباَتقضيولن،السيدةهذهعنديروعكمامنهواجدٌأنتإلا

.)2("عشرةالثامنةتتجاوزلاوهيأولئكبكلاضطلاعها

التيذاكراًالبيعةالكتابموضوععنذلكبعدالحديثوفضَل

"بنتحتى،ومعارفهاعلومهامنهاواستفت،عائشةالسيدةفيهاعاشت

."الإسلامفيالعلميالمرأةلتاريخباذخاًمجداَ

بها،وعزَفاَثارهوعدَّد،الزركشيالإمامعنذلكبعدوتحدث

ثمتحقيفها،فيعملهعليهقاموما،للكتابالخطيةالنسخةنفاسةوذكر

)1(

)2(

.ام079هـ-ا093عامبيروتفيالإسلاميالمكتبفيطبعهأعيد

.3ص،المقدمة،لإجابةا
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المخطوطة.صفحاتلبعضصوراَأثبت

الصدّيقةبهتفردت"ماالإجابةكتابفيالزركشيجمعوقد

وأ،بيّنةسنةفيهعندهاكانأومنها،برأيسواهافيهخالفتأو،عائشة

أعيانأجلةإليهافيهرجعأوزمانها،علماءَعلىفيهأنكرتأو،زيادة

.()1"...أقوىرأتهرأيمنفيهاجتهدتأو،فتوىمنحررتهأو،أوانها

عنوتحدثعائشةللسيدةأولهمافيترجم،بابينفيوجعله

أعلامعلىاستدركتهبماالثانيالبابوخمقَوخصائصها،حالها

،عباسبناللّهوعبد،طالبأبيابنوعلي،الخطاببنكعمرالصحابة

سعيدوأبي،هريرةوأبي،العاصبنعمروبناللّهوعبد،عمربناللّهوعبد

وغيرهم.ثابتبنوزيد،الأشعريموسىوأبي،الخدري

والأماكنوالجماعاتللأعلامفهارسللكتابالمحققوصنع

.)2(الموضوعاتبفهرسوختمها،والكتب

)1(

)2(

6!*كلا

.32ص،بقلساالمصدرا

336(،-2335/،16:1)المجلدبدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلة:انظر

الصحابة(علىعائشةاسثدركتهلما)الإجابةكتابحولورجاءٌاستدراكففيها

لكتابنقدعلىالمحققردففيه385-2،387/،17:1والمجلد

.()الاجابة

الأستاذمفالات6(،4،5)الجزءبدمشقالإسلاميالتمدنمجلةونشرت

أيضاَ.الزركشيالإمامعنالأفغاني
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والمرأة-الاسلام3

بدمشقالهاشميةالمكتبةفيالأولىالطبعة

م)1(4591هـ/1364

عنواسعةلدراسةومدخلاًتمهيداًالأصلفيالكتابهذا"كان

أساسوهو،الأصلفقدانبعدكتابتهإعادةاللهيسرولقد،عائشةالسيدة

.)2("عامةوالمسلمة،خاصةالعربيةالمرأةعندراسةلكلوتمهيد

"ان:كتابهفيمنهجهجعللأنهقالماالأفغانياستاذناقالوقد

محوَولاحسنةٍاختلاقاتكلف"فلا:وقالحق"عنويبينواقعاً،يقرر

إلىأنُسِبْتُ:بعدُوسوا!عليّ،حقائقمنلديَّثبتماإلىمستنداً،سيئة

بريئاً،بإخلاصٍأمانتَهللعلمراعياًمادمتُ،عروبةفيغلوّامشعوبية

0"الطاغيةالعصبيةالموجاتهذهمن-طاقتيقدرعلى-

هما:اثنينمصدرينعلىالبحثهذافياعتماديجعلت"وقد

وأخبارقصصعنصفحاًضارباً،الصحيحوالحديث،الكريمالقراَن

.)3("والأدبالسيركتبفيمستفيضة

جاهليتهابين-الأولعصرهاعلىللمرأةدراستَهالمؤلفويفصر

رفعفيهإذ.مراءبلاالذهبيعصرهاالعربيةللمرأةوهو-وإسلامها

)1(

)2(

)3(

.ببيروتالفكردارفيطبعهأعيد

.01ص،والمرأةالإسلام

.4ص،السابقالمصدر
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والاحترامالتقديسمنلهاجعل،مختارةرفيعةَطبقةَالنساءمنالإسلامُ

لمفامهاتشريفاَالسموّبهذاوحسبُكالخلفاء،وفوقالأنبياء،دونمنزلة

.(الأبد")1إلى

إلىالإسلاملنظرةالصحيجالفهملطالبالقويمالنهج"أنويرى

وبيئاته،الرائقةومنابعهالأساسيةالإسلاممصادرفييتحراهأنالمرأة

الشوائبالعربيَّالمجتمعتشوبانقبلالأولينأهلهوعند،الأصلية

.)2("المتفسخةالحضاراتوزيفالدخيلةالعناصروتفسده،الأجنبية

بابين:كتابهالمؤلِّفجعلوقد

البابهذاوأصلُ(الإسلامنشأةفيالعربية)المرأة:هوالأول

(م1491)عامبدمشقالعربيالعلميالمجمعفيالمؤلفألقاهامحاضرةٌ

:فصولفيوهو

الجاهلية.فيالمراةعن:الأول

.للمرأةالجاهليةمظالمعن:والثاني

.للمرأةالإسلامصنيععن:والثالث

الحقوقية.المرأةشخصيةعن:والرابع

.المراةسبيلفيع!ي!الرسولجهادعن:والخامس

:فصولفيوهو،المؤمنينأمهاتعنفكانالئانيالبابوأما

تعدّدهن.وسببع!يرالرسولأزواجعن:الأول

المؤمنين.بأمهاتالخاصالتشريععن:والئاني

)1(

)2(

.7ص،بقلساالمصدرا

.9ص،والمراةلإسلاما
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معهن.-لمجي!سيرتهإجمالفي:والثالث

بهن.الخلفاءوعنايةُ،بعدهسيرتهنفي:والرابع

الأمورفيومشاركتهن،الاجتماعيةمنزلتهنفي:والخامس

العامة.

وتاريخالمؤمنينأمهاتبيوتفيهاذكربخاتمةكتابهالمؤلفوختم

عليها.الناسوبكاء،هدمها

كلوموضوعاتوفصولهبأبوابهتفصيلياَفهرساَللكتابوجعل

منها.

نأعلى،تاريخبلا،بدمشقالترفيمطبعةفيالكتابطُبعَوقد

.()1م5491آذارهـ/ا436الأولربيعفيمؤرخةالمؤلفمقدمة

)1(

!!!

كلمةففيها2،372/،02:1المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةانظر

0(والمرأة)الإصلامكتابعنالمغربيالقادرعبدللشيخ
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والسياسة-عائشة4

والترجمةالتأليفلجنةفيالأولىالطبعة

ام)1(.اهـ-367479عامبمصر

من8ص)855)،العددفيالخطيبالدينمحبالأستاذيقول

الأستاذعناهـ))367الأولىجمادىبتاريخالصادر)الفتج)مجلة

تأليفهمننفيساًكتاباًمصرفيبيننامقامهأثناءأخيراًنشر"وقد:الأفغاني

.)"والسياسة)عائشةبعنوان

وخاتمة.أبوابوستةمقدمةالكتابيضم

:أقسامثلاثةفيفهيسمّاهاكما(الكتابيدي)بينالمقدمةاما

فيهاتبعوما،حرجمنالكتابموضوعفيماالأولالقسمفيذكر

كائنالإنسانبأنمؤمن،التاريخيةوالمذاهبالاَراءمنمتحررمنهجمن

والعاطفة.الروحعنبعيداَليقانونتاريخهيحكمأنيمكنلااجتماعي

الإسلامية،الجماعةشهدتهسياسينشاطاعنفعصرعصرهوان

تلكمنهاخلتحقائقمنفكم،التاريخيةبالمصادرلاكتفاءايجوزلاوانه

تاريخأنعلىالشعر،ودواوينالأدبكتببهاوزخرتالمصادر،

عليه.اعتمادهجلّجعللذلكالواقعمنالمصادراقربُالطبري

0م7191هـ-ا193عامببيروتالفكردارفيطبعهوأعيد(1)
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فيالإنسانيعتقدهمافليكن،العلمعدوالتعصبأنعلىوينبه

يأخذأنعلىالخطأ،يحتملشخصياَمذهباَوأشخاصهالتاريخحوادث

بعدالحرالعقلبهيقضيوما،البحثفيالإخلاص:همابشيئيننفسه

عصبية.كلمنوالتجردالجهدبذل

توطئةالثانيأنويرىإ،والمرأة)الإسلامبكتابههذاكتابهويربط

قبله.قراءتهعنللقارئغنىلاللأولومقدمة

مماإ،)العائشيةالجهةمنالحوادثإلىنظرانهإلىالنظرويلفت

القدماءمناهجمزاياأحسنمنفيهاستفادخاصاَ،منهجاَيسلكجعله

اَثارهاتتبعبل،عائشةالسيدةبوفاةالكتابيختملموأنه،والمحدثين

.المتجددةالمستمرةالإسلاميالمجتمعحياةفيالسياسية

عنالحديثفيهتناولللموضوعتمهيدفهو:الئانيالقسموأما

قهرمانة،وليستريحانةالمرأةبأنالقولنحوفيهونحا،والسياسةالمرأة

طعمخسرمجتمعالبيتعنفيهالمرأةتخلّتالذيالمجتمعوأن

.الحنونالجميلالعَطِرِالمحببالجوذوالأسرةبناءفيهوانهار،السعادة

وهي-السياسةفيالمرأةمشاركةبينالتمييزعنالمؤلفيغفلولم

نألأحدليسأمروهو،الجهادفيللرجلمشاركتهاوبين-ذميمةمشاركة

بحسبيشارككلّ،سواءالجهادفيوالرجلفالمرأة،شرفهالمراةيحرم

وكفاحهاالمرأةجهادعنتاريخيةلأمثلةوعرض.واختصاصهاستعداده

،الخطرةالخفيةالمزالقالسياسةشأنمِنْ":القولإلىوانتهى،الرجلمع

اما،المنقلبوسوءالتخبطمنللمجتمعصيانةَحرامٌالمرأةعلىفهي

الشرفهذامنتأخذانفللمرأة،الخيرمضمونةلاحبةفطريقالجهاد

."الأوفىنصيبها

بداءةإلىولدتمنذعائشةبالسيدةتعريفاَفكانالئالثالقسموأما
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وخلافةع!ي!الرسولعهدفيعاشتهاالتيالمدةوهي،عثمانخلافة

مماسياسيأثرفيهالهايكنولم،عنهمااللهرضيوعمربكرأبيصاحبيه

.(عثمانعهد)فيبعنوانالأولبابَهذلكبعديبدأالكتابجعل

بكرأبيعهدفيعائشةالسيدةحياةعنالبابلهذاتمهيدٍفييتحدث

اللهرسولعنوالتحديثالروايةعلىواقتصارها،عنهمااللهرضيوعمر

التيالسياسيةالمعارضةإلىعنهاللهرضيعثمانعهدفيوانتقالها،-شي!

تحب،تكنلمماإلىالأمرُالحتىوالفسادالكيداصحاباستغلها

ماعلىوحسرةألماًالناسأشدَّ-بعدفيما-وكانت،يدهامنالأمروخرج

التمهيد،فيأجملمامفصِّلاًذلكبعدالحديثفيويمضي.فعلت

كيفالأولالفصلفيشارحاً،التاريخيةوالأخباربالرواياتمستشهداً

الحقعنمحاميةنفسهانصبتوكيف،الخلافةوبينبينهاالعلاقةساءت

.مظلومكلعنبعنفٍذائدة،العام

عنهاللهرضيعفانبنعثمانموقفالثانيالفصلفيويشرح

المسثب،بنسعيدبرأيونوّه،عليهأخذواماعلىورده،واحتجاجه

خذلهومنظالماً،كانقتلهومنمظلوماً،عثمان"قتل:بقولهوإعجابه

وقع،وكيف،لمصرعهوعرض،مقتلهمقدماتوفصل)1(معذوراً"كان

منه.الصحابةكباروموقف،فيهشاركومن

ونصيب،الحقيقيينالفتنةأبطالعندالثالثالفصلفيووقف

تبعاتمنالمؤرخونذكرهماانإلىالفصلهذافيوانتهى.منهاعائشة

تبعاتوعائشةوالزبيروطلحةكعليئالصحابةبعضعلىعثمانقتل

واسعةمؤامرةفهيالفتنةواوقدت،الشرازَثتالتيالأسبابواما،ثانوية

جميعفيوتعفدوها،خطاهاسددوا،خبيرونأبالسةٌعليهاسهر،محكمة

.84ص،والسياسةعائشة(1)
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المؤرخينمننظرالمؤلففيتلقلممؤامرةوهي،ثمرهااَتتحتىلأقطارا

.والاهتمامالتحريمنتستحقُّماعامةَ

بناللّهعبد-السوداءابنالمؤامرةتلكوراءأنالمؤلفويجزم

تحدث،(المخيفالخفيالبطلسبأ)ابنعنوانهفصلاًلهعقدالذي-سبأ

مفسداًالخلافةاقطاروطوافه،وحنكتهوذكائه،اليهوديأصلهعنفيه

كانحتى،المنافعإلىوالطامعينمستغلاًالناقمين،المسلمينبينومفرّقاً

.وفروعاصابعقطركلفيله،مهدَّاخطرحزبمنهمله

عائشة،للسيدةالخاطئةالاتهاماتلدفعالرابعالفصلوعقد

وطلحةعليئإلىيُعزىماانوراى،وسفّههاالحديدأبيابنروايةوناقش

ووصف.يعصيهمحبوبمنالنصيجغضبكونهيعدولاوالزبيروعائشة

.عثمانالخليفةمقتلبعدواقوالهاعائشةموقف

يومحتىعليعهدفيعائشةالسيدةمواقففعنالثانيالبابوأما

بينالماضيةالعلاقةطبيعةأولهافيتناول:فصولستةفيوهو،الجمل

منه.وتضايقها.مواقفهبعضمناستياءهافبئن،وعائشةعلي

علي،بيعةمنعائشةالسيدةموقفالثانيالفصلفيوتناول

منعامةوالأمصارالناسومواقف،أميةوبنيوالزبيرطلحةومواقف

البيعة.

أعدّوما،البصرةإلىعائشةسفرعنللحديثالثالثالفصلوجعل

تمّ.وكيفله

الجمل،بأصحابعليلحاقعنبحديثالرابعالفصلفيوالحقه

وبعائشة.بأصحابهلاتتصاواإعدادمنذلكحولكانوما

الصلح.أصحابمساعيعنالخامسالفصلفيوكتب
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إلىساقماكلَّفيهتناولالذيالسادسبالفصلالثانيالبابوختم

.واحداثومراسلاتلاتاتصامنالأكبرالجمليوم

الأكبر.الجملليومالثالثالبابوجعل

اراتهوسةعلياتصالاتعنالحديثفصَلالأولفصلهوفي

إليه0انتهىوماالأشعريموسىابيلموقفوعرض،ومراسلاته

أهلإلىومراسلاتهعليبسفاراتخاصأالثانيالفصلوجعل

.البصرة

رافقهاوماسبقهاوماالجملمعركةأخبارالثالثالفصلفيوتناول

بعدها.حدثوما

الرابع.بالفصلقتلاهاأخباروخصَّ

للحديث5أفردفقد-البابفصولاخروهو-الخامسالفصلوأما

.البصرةفيعائشةالسيدةأيامآخرعن

ويوضحيحلل(الجمل)حربعندالرابعالبابفيالمؤلفووقف

فيليصلوالبعيدةالقريبةاو،المباشرةوغيرالمباشرةالحربتلكعوامل

علىالمشؤومةالحربتلكتبعاتتوزيعإلىالبابمنالثانيالفصل

هممباشرةالفتنةتلكشريحملالذيأنالمؤلفرأيوكان.أصحابها

وأالمباشرةغيرالتبعاتيحملالذيوأماسبأ،بناللهعبدأصحاب

وأ،نفسهفيطموحٍإلىانصاعأو،5اجتهادفيأخطأأوقضرممنالثانوية

مجاهرةأو،لعثمانخذلانأو،حقفيتقصيرٌأو،لأخيهمنافستهغلبته

فعلي0فعائشةفالزبيرطلحةثم،نصيباًالأمويونالناسفأوفى..5بنقد

السياسيةعائشةحياةعنللحديثذلكبعدالخامسالبابوكان

ذلك،فيكلامهاوأوردواستغفارها،ندمهافبيّن،الجملحرببعد
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السنة.وبيانالعلمونشروالصدقةالعبادةإلىوانقطاعها

منعائشةلموقفأولهماجعلفصلينفيكلهذلكوعرض

ممنكثيرينمنمتفرقةمواقفلعرضالثانيوجعل،السياسيينخصومها

وابنهومعاويةبكرأبيبنمحمدكأخيها،الأحداثفيوساركواعاصروها

وهيوبقولها،وخمسينثمانسنةبوفاتهاوختمه،وغيرهمومروانيزيد

.)1(منسياً"نسياًكنثليتني،حلقيفيمعترضٌالجملِيومَإن":تحتضر

؟فصولثلاثةفيالكتابأبواباَخروهوالسادسالبابوكان

الثانيوفي،الإسلاميةالفرقنظرفيعائشةعنالحديثمنهاالأولتناول

سنةمنالإسلاميةالفرقاَراءالثالثوفي،انصارهافيالعامالرايانقسام

اعمالها.فيوشيعةومعتزلةومرجئةوخوارج

الأحداثتلكفيعبرةمنالمؤلفيراهلماعرضاًالخاتمةوكانت

ثمرةوأن،للسياسةتخلقلمالمرأةبأنوتتلخص،الكتابعرضهاالتي

الأحقادنجعلنفلاقديماًوألمهمرّهامتناذاقتوقد،أليمةمرةٌالخلاف

علىكالجياعحولنامنوالأمم،الدينيومإلىتتوارثوالعداوات

ع!يم.الأعظمالرسولبذلكأخبركماالقصاع

والأماكنوالجماعاتللأعلاممساردالكتاباَخرفيوالحق

.)2(والموضوعاتوالمصادروالأيام

)1(

)2(

صر*!بم

.092ص،والسياسةعائشة

كلمة661،-94:1/658المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفي

عائشة.السيدةمناقبفيالأندلسيالواعظقصيدةعنالأفغانيللأستاذ
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الأندلسيحزم-ابن5

الصحابةبينالمفاضلةفيورسالته

بدمشقالهاشميةالمكتبةفيالاْولىالطبعة

ام)1(.049اهـ/935

سلوكه،منمشابهفيهلأن،مثلاًاحبهحزمابنفيالأفغانيوجد

مقدمتهواكبتالتيالمتدفقةالمبثوثةالعاطفةمنذلكتستشفأنتستطيع

حزمابنفييكنلمولو":قال.وقلبهنفسهعليهملأتأنبعد،للكتاب

والإنس،الجنعليهألَّبحتى،بهجبَاه،بالحققوَال،الفكرحرانهإلا

ونشر،حياتهودراسة،وإكبارهحئهعلىلمثليحافزاًبذلكلكفى

.)2("اسمهتخليدفيوالمساهمة،فضائله

مثلبمزاجٍبهوالصدعالحقلقولِنفسَهنصبَمنيلقىمااكئروما"

عليهتجزُللعواقبوإهمالاًمبالاةوعدمَوصدقاًصراحةًحزمابنمزاج

.")3(جزَتما

:قسمانالكتاب

حزمابنعصرفيهالمؤلفتناول:حزمابنحياة:الاْولالقسم

والشعرالدينأعلاممنعلمحزموابن،الأندلسفيهـ(047-)035

والفلسفة.والتاريخوالسياسةوالأدب

)1(

)2(

)3(

.امهـ969ا938عامالفكردارفيطبعهأعيد

.هص،المقدمة،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهحزمابن

.96ص،لسابقاالمصدر
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ومصنفاته،ودراسته،وشبابهونشاته،أصلهعنبتفصيلتحدث

لأدبهعرضثم،الظاهريمذهبهعندووقف،وتلاميذهلشيوخهوعرض

.بالناسوعلاقته،وأخلاقهوحئه

المترفةوالبيئةالأولىالنشأةأثريبينأنالأولالفسمفيينسَلم

علىنشأالذي،حزمابنعبقرية)تكييف(فيالنساءايديعلىوالعيش

فيولاالشرقفيلاالإسلامأعلاممنأحدٌفيهايشبههلم،فذَةٍصورة

.()1بيتهأهلمنالمربياتالعالماتحجورفينشأأنهذلك،الغرب

،الزمانومصائبالسياسةتقلباتمنلهتعرّضماإلىوأشار

والحفظ،الذكاءفيالمنتهىإليهكان"حتىالعلمعلىإقبالهووصف

والآدابوالعربيةوالنحلوالمللوالمذاهبوالسنةبالكتابالعلموسعة

.")2(لإسلامالعلومقاطبةًالأندلسأهلِأجمعَوأصبح،والشعروالمنطق

اْحداَرأيتُما:اْقولوأكاد،العصورجميعفيِمثلهللظاهريةليس"

بإخلاصِوأفهمها،الفهمحقَّالشريعةَفهِمَالأئمةمنالأولالصدربعد

فيتيميةوابن،المغربفيهذاحزمابن:رجلينمثلوحماسةِوصدقِ

أرهقواالذين،الخبيثةوالدخائلالدسآهلعلىاللّهأرسلهما،المشرق

فكانا،واليهوديةوالنصرانيةالمجوسيةبدعمنحشوهبماالإسلامجسم

.)3(وثمود"عادِصاعقةِمثلصاعقةَ،بهاْتواماوعلى،عليهم

ثلاثةفبلغت،المعجمحروفعلىمرتبةًلمصنفاتهوعرض

ضاعتكثيرةكتباًلهأن"ولاشكَّ:بقولهبعدهاوعلّقكتاباً،وخمسين

.")4(..أسماؤها

)1(

)2(

)3(

)4(

.42-23ص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهالأندلسيحزمابن

.04ص،السابقلمصدرا

430ص،بقلساالمصدرا

.06ص،بقلساالمصدرا
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وبئن،بهاقالمنوأول،الظاهريةعندوقفلمذهبهعرضوحيق

.()1والتسامجالتشددبينووقوعهم،الفياسمنموقفهم

حديثعنهفتحدث،أدبهعنالحديثإلىذلكبعدوانتقل

فيالموهوبينالأدباءمنيعرفلا"إنه:قائلاًبالجاحظوقرنه،المعجب

المشرقفيالجاحظ:فقطاثنينغيرالهجرةتلتالتيالخمسةالقرون

علىمنهمالكلوميزاتٍالرجلينبينتفاوتٍعلى،المغربفيحؤموابن

.الاخر")2(

مستشهداًنثرهوخصائصوأسلوبهوشعرهادبهعنالحديثوفضَل

.اثارهمنبنصوص

د)طوقوعرض،أسبابمنبهيتصلوما،حبهعنوتحدث

.مختمحرُهلهايسلمأنالعربيةالمكتبةعلىاللّهنعممنإن:وقال(الحمامة

الرجالفيالمثالِنادرُرجلأنهإلىوانتهى.حزملابنوقعمماأمثلةوذكر

ذيله.وطهارة،حسهورقة،نفسهوعزة،عاطفتهفيوسموّاًنبلاًالمحبين

علىوأثنى،عنهقيلمابعضفردّ،أخلاقهعنذلكبعدوتحدث

علىوعفَته،أسرارهعنالحديثفيحتىوصدقه،نفسهوعزة،وفائه

متاحة.شهواتمنبيئتهفيكانما

،خصوماتمنعليهجزَهوما،العنيفالحادَمزاجهووصف

ذلكوعدَّ،والمروقوالكفروالفسوقبالضلالأحكاممنإليهدفعهوما

وطولِالطبعبحذَةبعضُهمعرفهالذي،الجليلالعالمذلكمنهفوةً

بالكبار.والاستخفافاللسان

)1(

)2(

سعيدللأستاذحزم(وابن)الظاهرية،بدمشقالإسلاميالتمدنمجلةفي

.17ص،)6(السنة،الأفغاني

.72ص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهالأندلسيحزمابن

67



ابنعنفتحدث،الاجتماعيةعلاقاتهفيومزاجهطبعهاثروبيّن

الناسمنحزمابناصابممّاكثيراَفيهذكر،خاصفصلفيوالناسحزم

.)1(مماتهوبعدحياتهفي

الصحابة،بينالمفاضلةفيحزمابنرسالةفكانالثانيالقسموأما

عليها.وعلقحققها

كان،كلاممنفيهاماعلىونبّه،بهافعرّف؟الرسالةيديبينوقذَم

لناحيلةلامزاجٌإليهحزمابندفعكلاموهوالتحقيقأمانةلولاحذفهيتمنى

الذيوالسبابالعنفهذاهو،فيهحيلةلهتكنلمنفسههوولعله،فيه

.)2(الجدليتخفل

تصويرمنالتحقيقفيالمتبعةالأصولعلىالمحققالنصقدمثم

ونهايتها.المخطوطةبدءمنصفحات

:ابوابثلاثةفيوالرسالة

ثم،المختلفةالاَراءوعرضالمفاضلةبيانفيتمهيداَالأوليشمل

التفاضل.وجوهوبيان،حزمابنراي

الصحابة،سائرعلىعن!النبيازواجفضلالثانيالبابويشمل

المؤلفوردود،مختلفةِلاعتراضاتِذكرٌالبابهذاوفي،بناتهوفضل

عليها.

)1(

)2(

-لمجيو.النبيازواجبعدالصحابةفلأفضلالثالثالبابواما

.الإسلامفيللقرابةفضللاانهفيخاتمةذلكبعدوتأتي

.133ص،الصحابةبينالمفاضلةفيورسالتهالأندلسيحزمابن

.161ص،لسابقاالمصدر
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ثم،الرسالةفيالمذكورينالأعلامتراجمفيذيلٌالكتابوفي

والأحاديثوالاياتوالكتبوالاْماكنوالجماعاتللأعلامفهارس

.لاستدراكاتواوالموضوعاتالمشهورةوالأياموالأشعار

لإ+،بركم
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النبلاءسير

(1(

الأندلسيحزمابنالإمامبترجمةخاص-جزء6

الإسلاممؤرختأليف

الذهبيالدينشمسالحجةالحافظالامام

الذهبيحياةفيضافيةمقدمةمع

الأفغانيسعيد:المحققبقلم

بدمشقالهاشميةالمكتبةفيمرةأولنشر

.ماهـ/0364191سنة

شعبانفيمقدمتهاالأستاذكتب،صفحةوخمسينسبعفيرسالة

المجمع)مجلةفيمنجمةَنشرهاأنهفيهاوذكر،م1491ايلولهـ/ا036

،عشرةالسادسةالسنةمن(01و)9العددينفيبدمشق(العربيالعلمي

.()1مستقلةرسالةوأخرجها،جمعهاثم

وعلمه،ونسبهمولدهعنفتحدث؟الذهبيللإمامأولهافيترجم

العلمية،وشهرته،ووفاتهعملهعنثم،وتلاميذهوشيوخه،ونبوغه

كتاباً،وتسعينواحداَعندهبلغتالتيمؤلفاتهوعدّد،الحفّاظبينومنزلته

عليه.العلماءماَخذبيّنثم،نظمهمنشيئأوأورد

ميزتهاوذكر،النبلاءسيرمنالرسالةهذهقيمةببيانالمقدمةوختم

إلىفيهاالذهبياستطرادوفي،حزمابنمؤلفاتأسماءمنكثيرحفظفي

.والرياءوالتقليدلاجتهاداعنالحديث

.3874-70ص،16المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةانظر(1)
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منصورةًقبلهاالصفحةعلىأثبتوقد2(،ا)صفيالرسالةوتبدأ

الذهبي.الإمامخط

ومولدهحزمابننسبعنفيهاالذهبيفيتحدثالرسالةأما

فيه،العلماءوأقوال،ونبوغهنشأتهثموتلاميذهوشيوخههـ()384

للعلمطلبهوسبب،عليهخصومهوحملة،وفقههبحفظهوإعجابهم

.شعرهمنوأبياتاًمصنفاتهويذكر،الاجتهاددرجةفيهوبلوغه

ويدل،يوضّحهعنوانٍبذكرسبقمماموضوعكلالمحققبئنوقد

عليه.

الذهبي.الإماممؤلفهاعلىسماعينبإثباتالرسالةالمحققوختم

الأفغانيالأستاذأفردهاالتيحزمابنترجمةأنبالذكروجدير

الثامنالجزءفي2(12)صإلى(184)صمنجاءت،والنشربالتحقيق

مؤسسةعنصدرالذي،الذهبيللإمامالنبلاءأعلامسيركتابمنعشر

نعيممحمدوالأستاذالأرناؤوطشعيبالأستاذبتحقيقالرسالة

العرقسوسي.

ابنترجمةُأفردتْ"وقد:بقولهماالرسالةهذهإلىالمحفقانوأشار

بدمشق،(العربيالعلميالمجمع)مجلةفي(ام)419سنةبالطبعحزم

أرسلهاالترجمةهذهأنذكروقد،الأفغانيسعيدالفاضلالأستاذبتحقيق

خزانةمنبصنعاءالأعلاملسيرنسخةمنمنقولة،نصيفمحمدالشيخإليه

المجمعطبعةبمقابلةقمناوقد.اليمنصاحبالدينحميديحيىالإمام

.(")1بينهماالفروقوأثبتناعندناالذيالأصلعلىهذه

مم!-ي!66"بر

.18/184:النبلاءأعلامسير(1)
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النبلاءسير

)2(

:الإسلامتاريخفيامرأةبأبرزمخصوص-جزء7

بكرالصديقأبيبنتعائشة

الذهبيالدينشمسالحجةالحافظالإمامالاسلاملمؤرخ

ناشرُهعليهوعفقوضبطهلهقذم

الأفغانيسعيد

بدمشق.الهاشميةالمكتبةفيمرةأولونشر

.م4591هـ/ا364عام

النفيسالجزءهذابنشرهاغتباطهمقدمتهفياللهرحمهالأستاذذكر

الصديق،بكرأبيبنتعائشةالسيدةالمؤمنينأمسيرةفيالنبلاء()سيرمن

والصيتُ،البالغالأثرلهاوكان،الإسلامتاريخفياسمهابرزامرأةأول

مؤرخألّفه،والأدبيةوالعلميةوالدينيةالسياسيةالعربحياةفيالبعيد

علىالخالدةدمشقمفاخروأحد،الهجريالثامنالقرننابغة،الإسلام

.هـ()748سنةالمتوفىالذهبيالدينشمسالحافظالإمامالدهروجه
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تضمنالنبلاءسيرةمنآخرلجزءنشرهبعدنشرهاْنهإلىوأشار

كتابصدورأيامبعدسيتبعهأنهاخرهفيجاءكما،حزمابنالإمامترجمة

.(والمرأة)الإسلام

الذهبيوخاصةالمحدّلْينجهودعلىالثناءأعطرالمحفقأثنىوقد

له.والإخلاص،العلمخدمةمنبهقاموالما

عُنواالعربأن-للمستشرقينمتابعين-يزعمونالذينعلىوردّ

(،المتن)نقدالداخليبالنقديُعنَواولمالسند(،)نقدالخارجيبالنقد

النقدعلىالعيونَتفتحمحسوساً"مثالاًوأشباههاالرسالةهذهوعد

العربفنُّالتاريخيةالترجمةأنعلىوتدلّ،المتننفد،الداخلي

هذافيالعظامنوابغهمأحدالذهبيوأن،بالغةًبراعةًفيهبرعوا،الخاص

.)1("الفن

المحققأضاففقد،عائشةالسيدةترجمةتتضمنالتيالرسالةوأما

عليه.يدلعندهمنعنواناًموضوعأوفقرةكلفوقإليها

وأمها،لأبيهاعنها(الله)رضينسبهاذكرالترجمةوتتضمن

وبيان.النساءثمالرجالمنعنهاروىومن،عنهروتومن،وزواجها

بخطبتهايتصلومامج!يِ!اللهرسولمعوحياتهاوفضلهاومنزلتهاصفاتها

منه،الصحابةبعضومواقفالإفكحديثتتضمنكما،بهوزواجها،له

وحبهبهاالرسولولطف،بسببهاالتيممايةونزول،بغيرتهايتصلوما

كانوما،التسعخلالهاوبيان...لهاعباسابنوتزكية،وعلمها،لها

حديثها.عاليمنشيءبذكركلهذلكوختم،وفاتهاحين

فيتحريفمنالأعلامأسماءفيوقعماأنبالذكروالجدير

.6-هص،عنهااللّهرضيعائشةبترجمةمخصوصجزء،النبلاءسير(1)
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فىعليهونثه،للذهبىالنبلاء(أعلام)سيرمحققتداركهالنشرةهذه

-.)1(الكتابحواشي

)1(

!6!!

النبلاء(أعلام)سيركتابفي)91(برقم(المؤمنينأم)عائشةترجمةانظر

المحققالأستاذعليهوعفق،احاديثهوخزجنصوصهحققالذي،للذهبي

ااط،102-2135/:الرسالةمؤسسةواْصدرته،الأرناؤوطشعيبالشيخ

.ام699اهـ/417سنة

365،-02:1،2:364المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةوانظر

بالسيدةالخاصالجزء،النبلاءسيرعنالمغربيالقادرعبدللشيخكلمةففيها

عائشة.

74



دارياتاريخ-8

الخولانيالجبارعبدللقاضي

الأفغانيسعيدبعناية

العربيالعلميالمجمعمطبوعاتمن

.ام059اهـ/936بدمشق

جامعةمنشوراتضمنببيروتالشروقمطابعفيثانيةطُبعثم

ووضع.2)ه)صالمحققمقدمةاخرفيجاءكما)م1)759عامبنغازي

ومنداريا)تاريخ:وهو؟للكتابالكاملالاسمالليبيةالطبعةغلافعلى

سعيدعليهوعلقحفقه.(التابعينوتابعيوالتابعينالصحابةمنبهانزل

لأفغاني.ا

،البلدانتواريخفيالتأليففيهاتناولبمقدمةللكتابالمحقققدّم

عنوتبعد،الجنوبيةالغوطةقرىأكبروهي)داريا(عنفيهتحدثئم

.غربإلىجنوباًكيلومتراتثمانيةنحودمشق

فقراءلعامةوقفأكانت،الغوطةفيوالأدبالعلمحاضرةوهي

غلاتها.عليهمتوزعَّ،دمشق

لغيابمتحسرأدارياتاريخكتابعنذلكبعدالمحققوتحدث

فيهنجدهلمابالكتابإعجابهمبدياً،عنهمعلوماتناوقلّةالمؤلفترجمة

أولاً،المقالاتأطولفينجدهالاودقائقومعلوماترواياتمن

إلمامأوأنسابهموأصولهمأهلهاوأحوالبدارياالشاملالمؤلفولإلمام

ثانيأ.صحيحاً
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وأثبت،نشرهمنهجوعن،للكتابالخطيةالنسخعنوتحدث

مخطوطاته.منلصفحاتصورأ

الصحابةتراجمفيهوتتعاقب،ذلكبعدالكتابنصويبدا

ع!يم.الرسولمؤذنبلالبترجمةبادئةوالتابعين

بداريانزللمننادرةموجزةَترجمةوأربعينسبعاَيضموالكتاب

علىالعلموأهل،التابعينوتابعيوالتابعينع!يماللهرسولاصحابمن

لمومنمنهمأعفبومن،أكثرهموفياتوذكر،وأزمانهمطبقاتهم

يعقب.

المحققولكن،المعجمحروفعلىالتراجمالمؤلفيرتبولم

علىمرتباَوالأياموالكتبوالأماكنالناسبأعلاممسرداَاخرهفيأثبت

.الحروف

الخطيةالنسخإحدىمنداريا(تاريخعلى)الزيادةبالكتابوألحق

التونسية.النسخةاخرفيالواردةالسماعاتئم

،والأياموالكتبوالأماكنالناسبأعلاممسرداَالمحققوصنع

.()1كلهالكتابموضوعاتبمسردوختم

)1(

6ءكئن!و

للأستاذكلمة،1156/:26المجلد،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفي

)تاريخكتإبعلىكرنكوالمستشرقأوردهتصحيحعلىفيهايوافقالأفغاني

.داريا(

نفسه.للكتاباخرتصحيحعلىرده،1-92:1/55157المجلدوفي
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العربيةاللغةقواعدفيمذكرات-9

بدمشق(الاَدابكليةفيالأولىالسنةمنهاج)من

4طدمثق،جامعةمطبعةفيطبع

.ام559

بالمسائلفيهاالمؤلفُعُني،النحوبحوثبعضفيمذكراتوهي

بححثبكلالحقَإذبشواهدها،عُنيكماالطالبيعرفهاأنيجبالتي

بالاحتجاجتتصلمفيدةملاحظاتٍالكتابيديبينوقذَم5،شواهد

والترجيج.والتوئيقلاستشهادوا

أستاذناكانوقد،والتفصيللإيجازابينمتوسطجامعيئكتال!وهو

وكان-ناصفلحفني(العربيةالدروس)قواعدكتابيبينالتوسطلنايؤئر

إغناءأنويرى،للغلاييني(العربيةالدروسو)جامع-جدأبهمعجبأ

ويتابع،النحويةالملكةلتمكينمنهلابدَّأمرومناقشتهابالشواهدالدراسة

بهيتصلومالاستشهادالموضعثم،أولأمعناهوفهمالشاهدلضبطتحزينا

ثالثاً.الاحتجاجفيقيمتهثم،ثانياقواعدمن

ل!8،ل!كغ
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إلنحوأصولفي-01

سنةالسوريةالجامعةمطبعةفيطبع

ام)1(.519اهـ/037

قسمفيطلابهعلىيلقيهاالأستاذكانمحاضراتالكتابأصل

موضوعاتفيهاتناول.دمشقجامعةمنالآداببكليةالعربيةاللغة

الأوللموضوعهويقدم.والخلافوالاشتقاقوالقياسالاحتجاج

نشأته.إلىدعتالتيوالأسبابالنحوتاريخعنسريعةبمقدمة

منرويماوأشهر،وتتابعهاللحنبظهورفيهااهتئمَفقدالمقدمةاما

.5اخبار

التيالعلوموذكر،الاحتجاجلتعريفالأولالمبحثفيوعرض

.الكلاممنبهيحتجوما،ورواياتهوبكلامهبهيحتجومن،لهايحتج

عنالحديثفيوأفاض،الكريمالقراَنعندالمؤلِّفُوقفوقد

الفراءاتمنالنحاةمواقفَوبيّن،القرآنيةالقراءاتبجميعالاحتجاج

ولخص.العربيةفيشذوذأالقراءةفيالشذوذعدَمنعلىوحمل،الشاذة

الخضرمحمدالشيخصاحبهوأيّد،النبويبالحديثالاحتجاجفيمنهجأ

صحةعلىيقوممقبولأمرضيأمنهجأ5وعدَ،)2(بالتونسيالمشهورحسين

)1(

)2(

.ببيروتلإسلامياوالمكتبببيروتالفكردارفيمراراَطبعهأعيد

المشرقإلىتونسمنرحل.والنشأةالمولدتونسي،الأصلجزائريعالم

مجمعيفيعضواًكان،الأزهرمشيخةوتولى،القاهرةفيئمدمشقفيفاستقر

=الحياةفيوشارك،المجلاتوأسس،الجمعياتانشأ.والقاهرةدمشق
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هي:النبويالحديثمنأنواعستةفيوذلك؟والنحواللغةفيالاحتجاج

ع!يم.فصاحتهكمالعلىالاستدلالبقصدرويما-ا

بها.يتعبّدلمجيبكانأقوالِمنرويما-2

بلغتهم.العربمنقومِكلبهيخاطبُكانأنهعلىرويما3-

وألفاظه.رواياتهتحدتوامختلفةبطرقالحديثمنوردما-4

كمالكلغتهافسدتبيئةفييعشلممندوَّنهاالتيالأحاديث-5

والشافعي.

بالمعنى.الروايةيجيزونلامنرواهاالتيالأحاديث-6

بعضبذكربحثهوختم،العرببكلامالاحتجاجعنبعدوتحدث

.الاحتجاجفيقواعدهم

،اطلاعسعةعلىيدلتعقيباوتعليقمنالقسمهذايخلُولم

منعددإضافة-اللّهرحمه-أستاذنارأىلقدبل،ومدارسةممارسةوكثرة

مثل:وضوابطهلاحتجاجاقواعدمنوضعوهأنسبقماإلىالقواعد

كانتإذا،القوةفيمتساويتانروايتانلهبكلامللقاعدةيحتجلا-

.بالقاعدةلهاعلاقةلاإحداهما

ضبطه.منوالتوثّقِتحرّيهقبلشاهدعلىيبنىلا-

الأبتر.بالكلاميكتفىلا-

علىبهيؤتىوما،الشعريةللضرورةيُرتكبمابينالتفريقينبغي-

خطأللكلامعاماَقانوناَالشعريةالضروراتجعللأنوالاختيار،السعة

الخطأ.كل

وإسلامية.لغويةمؤلفاتوله.م5891هـ/ا377سنةبالقاهرةتوفي،العامة
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حولوالمتقدمينالنحاةصنيععلىقيّمبتعليقبحثهوختم

.الاحتجاج

فقد-الكتابموضوعاتمنالثانيالموضوعوهو-القياسوأما

،النحاةمنالقياسيينأبرزعنوتحدث،تاريخهمننبذةأستاذناذكر

عليأبيئم،سيبويهوتلميذهأحمدبنالخليلقياسمنأمئلةعندووقف

،اللغويلقياسافيالدينيةالعلومأئروتناول.جنيابنوتلميذه،الفارسي

طريقتهم،علىوسيرَهم،الفقهاءمنللأصوليينالنحوييناحتذاءوبئن

بينكما،العقليةالاعتزاليةبالنزعةوتأئرهم،مصطلحاتهممنواقتباسهم

وبالمتكلمين،الرواةوأخباربالأسانيدعنايتهمفيالحديثبرجالتأئرهم

القواعدوبناءالاجتهادبابطَرْقفيوبالفقهاء،التعليلإلىميلهمفي

وبيانالقياسلأحكامفصلاَوعقد.والإجماعوالقياسالسماععلى

قراراتبعضوأورد،القياسمنالمعاصرينلمواقفوعرض،اركانه

والمولّدوالتعريببالتضمينالمتعلفةالفاهرةفيالعربيةاللغةمجمع

.والاشتقاق

وعدًد،فعرّفه؟الكتابفيالثاكالموضوعالاشتقاقوكان

منه،الاشتقاقمنيمنعوما،احكاممنبهيتعلقمابعضوذكر،أنواعه

بعضمواقفعلىفيهاعلقبخاتمةوانهى،بكتابأفردهبمنوعزف

مماللإفادةالاشتقاقبابفيالنظرإعادةإلىودعا،الاشتقاقمنالعلماء

وطواعية.مرانةمنالعربيةبهتتصف

عنتاريخيةبلمحةلهفقدّم،الكتابموضوعاتاَخرَالخلافُوكان

منالنحاةوطبقاتالأسود،ابيوعن،الكوفةومدرسةالبصرةمدرسة

والأصمعي،الكسائيبينالخلافنشأةوتناول،وكوفيينبصريينبعده

يتعدًلموالرؤاسيكالخليلالمتقدمةالطبقةرجالبينالخلافأنورأى

أعفةكانوافقد،بينهمتدخللمالدنيالأنوالرد،والمخالفةالمذاكرة
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وحبّ،العصبيةحِدَةفاشتدتبعدهمفيمندخلتولكنها،صالحين

علمإلىبالقياسعلمهملقلة؟الكوفةرجالعلىأظهرذلكوكان،الغلبة

بينالخلاففذكر،خلافمنبينهمدارلماأمثلةوعرض،البصريين

،واليزيديالكسائيوبين،وسيبويهالكسائيوبين،والأصمعيالكسائي

بينثم،السكّيتوابنالمازنيّوبين،الكوفةنحاةوبعضالمازنيوبين

.والزجاجثعلبوبين،وثعلبالمبرّد

معظملأن،والتوقفالشكإلىيدعوبماالأخبارتلكعلىوعلّق

حججورأى،البصريينجانبإلىالحقوجعل،الكوفيينمنرواتها

ليفول:عادولكنه،واهيةحججاًعرضهاالتيالمسائلتلكفيالكوفيين

فعنالكوفيالنحومنوصلماوإن،بصريإليناوصلالذيالنحوإن

اختلفوامامعظمولأن،كتبهمتطبعلمالكوفيينلأن،وكتبهمالبصريين

عندقيمةوقفةووقف.الطرفينأحدمنإجماعٌعليهاوفيهينعقدلمفيه

منموقفهمفيفرقاًأكانسواء،والكوفيالبصريالمذهبينبينالفروق

فيالمعاصرينأحكامبعضتصحيجيفيدبماوعلَّق،القياسأمالسماع

المسألة.هذه

رأيوردّ،الخلاففيالعصبيةأثرعنبالحديثالبحثوختم

فيأثرذاوراهالاجتهاد()عاملوقدم،السياسةإلىالخلافأرجعواالذين

.الواحدةالمدرسةنحاةبينالخلاف

تدلأمثلةوذكر،والتنافسالعصبيةأثرفيذلكبعدالقولوفصّل

ولمالنحو،يمسّلمولكنه،بينهمفيماكانذلكأنإلىوانتهى،عليه

التفكيرفيأنفسهمالعلماءطابعالنحوحملوإنمابشيء،فيهيؤثر

هما:نتيجتينإلىنتهىوا،وبلبلةًونظاماً،وضيقاًسعةًوالتنسيق

الكوفي.النحوتكوينفيعاملاًالسياسةليست-ا

فيها.مبالغٌالمدرستينبينالتدافعِوحدَّةالخلافصورةان-2
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علىبالإطلالثم،الخلافكتبمنطائفةبعرضالبحثوختم

بالمذهبالنحوتاريخفيعرفعماوالحديث،الخلافعصربعدما

الأندلس.فيالنحومسيرةعنبالحديثثم،البغدادي

للغتنااليومنصنعهأنينبغيعمافيهاتحدثخاتمةللكتابوجعل

أخذناهاالتيالماَخذتجئبإلىودعا،الأقدمونلهاصنعماعرفناأنبعد

:وقال،العربيةالقواعدبناءإعادةاردناإذا،القدماءعلى

بوجهقريشولغة،خاصبوجهٍالنبويّوالحديثالقراَنلغة"إن

صحفوفي،وحديثهاقديمهاالكتبفينقرؤها،الشائعةالغالبةهي؟عام

البلادفيأوالعرببلادفيالصادرةالعربيةإذاعاتهوجميعومجلاتهاليوم

الأجانبمنشيئاًمنهاشدَوْاوالذينالعربيةأبناءذلكفييستوي،الأجنبية

عنها.

نستعملهالالغةإهداركلفعلينا؟واضجالطريقأنذلكبعدواظن

والحديثالكريمالقراَنفيالشائعةاللغةتستعملهاولم،اليومنحن

ثمأسلافنا،خففهاالتيالحضاريةالفنونوسائروالتاريخالأدبوكتب

اصالتهلهكفلتوالذي،بهالموثوقالتراثهذاعلىقواعدنانؤسس

النظرونمعن،قراءاتهجميعفيوتراكيبهالقراَنمفرداتنستقصي؟الحياةَ

ثم،الحديثمنالأولالصدراهلعنصدورهصحةإلىاطمأننافيما

علىقواعدناالاستقصاءهذابعدنبنيثم،الأقدميننثرمنإليهنطمئنفيما

فيهفيماالأقيسثموالأشيعوأسهلها،الطرقأقصرمتوخين،كلهذلك

.فصيحتانلغتان

وتعريفاتقواعدَمنضخماًركاماًسنهدرأنناذلكبعدواثقوأنا

شعرية،ضرورةأو،محرّفةلغيّةأومجهولشاهدعلىبنيتواستثناءات

القواعدوتكون.اللهجاتخلافمنبهيعتدلاضئيلاًمقداراًإزاءهونهدر
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انسجامَهاأفقدهاالتيالقديمةالقواعدمنالعربيةروحإلىاقربهذه

يجمعهولا،نظامإلىيرجعلامماودبَّهمثمافيهاالنحاةحشرُ

")1(.نسقٌ

وأحاديثه؟كتاباتهأكثريختبهكانبماكتابهاللّهرحمهاستاذناوختم

والإخلاصالوعيفيقلةٌمنهمساءهالذينزمانهلأهلوغمزنقدمن

سالكة،إليهوالطريق،ماسَّةٌالإصلاحإلى"الحاجة:فقال؟والعزيمة

الأكفياءوالعاملونبسخاء،تنفقالعربيةوالشعوب،مواتيةوالأمور

الذينفيفقدناولكن،...المخلصونالغيرُمنهموأكثر،كثيرون

الخطوةإليهمووكلالهرماعلىفيالقذرالاحتلالايامَالزمنوضعهم

كلبذلكفضاعت،والمضاءوالإخلاصىالوعي:ثلاىزاموراً،الأخيرة

وفيالسياسةفيالعلياالحلقةشأنذلكفيشأنهم،المبذولةالجهود

وذهبت،خيركلهؤلاءببلادةالأمةفحُرمتْ...الاقتصادوفيالدين

وقد،الرياحأدراجبلادِهابعضوحتىوأعمارُها،وأموالهاجهودها

بهذهجميعاًعليهميمنَّأناللهنسأل.النجاحمنقوسينقابعلىكانت

."والمضاء،والوعي،الإخلاصى:الثروات

.والموضوعاتوالمراجعللأعلاممساردالكتابوفي

!كلا!

.م8791بيروت،لإسلامياالمكتبط،923ص،النحوأصولفي(1)
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النحوتاريخمن-11

اللبنانية(الجامعةفياللغةفقهشهادةمنهاجوفقونصومق)تاريخ

.م6891بيروتالفكردار

نصابهافيالأموروضعفيمحاولة":مؤلفهيقولكماالكتاب

تاريخيةووقفة،جهةمنالنحويةالمذاهباوبالمدارسيسمىماحيال

.)1("أخرىجهةمنالفنهذانشأةعندمتأنيةفاحصة

اختارهمالنحاةمنلستةمختارةنصوصاَبالكتابالمؤلفوالحق

لهم.وترجم

عرضثم،النحوونشاة،اللحنبوادرعنكتابهمستهلفيتحدث

والثانيةالأولىالطبقتيننحاةوذكر،والكوفةالبصرةالأوليينللمدرستين

منبمزيدوبيّن،المدرستينبينالخلافعندوقفثم،البصريينمن

وعرض،المدرستينمنكلعندوالقياسالسماعقضيةفيرأيهالتفصيل

.واستمرارهالخلافذلكنشاةفيالعصبيةأثروبين،بينهماللخلافامثلة

بينالخلافتناولتالتيالكتببذكرالخلافعنحديثهوختم

،الأنباريلابن(الخلافمسائلفي)الإنصاففذكر،المذهبين

جعفروأبي،كَيْسانابنكتبوعدّد،لثعلب!النحويينو)اختلاف

،فارسوابن،الزُمانيعيسىبنوعلي،الأزدياللهوعبيد،النحاس

.4ص،النحوتاريخمن(1)
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المذهبإلىوعصرهماالمدرستينتجاوزئم.إيازوابن،والعُكْبَرِي

الشائعة:التسميةتصحيجوجوبمنيراهماإلىوانتهى،البغدادي

.البغداديوالمذهب،الكوفيوالمذهب،البصريالمذهب

ونحاة،كوفيونونحاة،بصريوننحاة:يقالأنالأصوبَ"وأن

والنزعةالسماعيةالنزعةحيثمنفريقكلسهميختلف...بغداديون

.()1وكيفأ"كماغيرهنصيبعنالقياسية

(؟الأندلسية)المدرسةعنالحديثإلىذلكبعدالمؤلفوانتقل

إلىأعلامهابعضوانتقال،الأندلسفيونشاطهانشأتهاعنفتحدث

،نشروهالذيالنحووسيادة،والشاممصرفيعلمهمونشر،المشرق

ابنَ"إن:وقال،مبتكرجديدبعضهوفي،كوفيواقفُهبصريومعظمه

يكنولم-الأنصاريهشامابنثم،دمشقنزيلالأندلسيالجئانيمالك

التوسعة،إلىيميلانوكاناالتجديد،بعضالنحوفيجذَدا-،أندلسيأ

الصحيحةالروايةرأياحينالكوفيينأقوالالمسائلبعضفيفرجحا

فكانابالحديثواستشهدا،البصريينبأقواليتعبداولم،تؤيدهم

.)2("النحويةالدراساتفيبالغأثرذوي،ماحذّإلىمجتهدين

يقالوماالأندلسيالنحوفيرأيهعنمفصلبحديثبحثهوختم

متحفأالعربيالوطنمغربفيإن":قائلأالمشرقإلىمعظمهوردّ،فيه

جديدإلىالوصولوإن،تنشرلمالتيالمخطوطاتلالافمجهولأمازال

."..جديدةاثارظهورعلىموقوفالحكمفيإليهنركَنُ

)التصريفومن،لسيبويه)الكتاب(منفكانتالنصوصوأما

و)المفضل(،جنيلابن(المازنيتصريفشرحفيو)المنصف(الملوكي

)1(

)2(

.9صه،النحوتاريخمن

.89-79ص،بقلساالمصدرا
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لابن(و)الإنصاف(الأدلةوالمع،يعيشلابنو)شرحه(للزمخشري

لابنالتوضيج(و)شواهد،عقيللابنوشرحهاو)الألفية(،الأنباري

يثقلهاولم،هشاملابن(الذهبشذورو)شرح(اللبيبو)مغني،مالك

نص،كلفيالغريبمنكلمتينأوكلمةتفسيرباستثناء،حواشٍأوبشرج

بيت.نسبةأو،ايةعزوأو

8ال!لحؤجمل!
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الأدلةولمعالإعرابجدلفي-الإغراب21

)رسالتانأنهماعلىمرةأولالكتاباننشر

وإحدمجلدفيوصدرا)،الأنباريلابن

هـ-ا377عامالسوريةالجامعةمطبعةعن

.ام579

البركاتأبيالأنباريابنحياةفيهاتناولمقدمةًالمحققكتب

هـ(،)577سنةالمتوفىالأنباريمحمدبنالدينكمالالرحمنعبد

علىمرتبةوعدَدهالمؤلفاتهعرضثم،وورعهوزهدهوفضلهعلمهمظهراً

وسبعينثلاثةعندهبلغتوقد،ذكرهاأوإليهاأشارمَنْذاكراً،الحروف

كتاباً.

،وتوليدهتأليفهفيبأسلوبهالمتميز(الأنباريابن)فنعندوقفثم

مختلففيالأساليبعشراتبينمنوالعرضالتنسيقفيوأستاذيته

الألباء(،)نزهة:وهيالمطبوعةالثلاثةكتبهعنوتحدثالأعصار.

البصريينالنحويينبينالخلافمسائلفيو)الإنصاف(العربيةو)أسرار

.(والكوفيين

المعجبوهو-الأنباريابنفنونعنالحديثأستاذناوفصّل

ينسجولم،منازعفيهاينازعهلاثلاثةٍفنونفيأوليةصاحبفراَه-؟به

و)فن(الخلافو)فن(الإعرابجدل)فن:وهيمنوالهعلىأحدٌبعده

.)1(الفقهأصولفننسقعلىالنحو(أصول

.12-02ص،الإعرابجدلفيالإغراب(1)
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وطريقةأسلوبهعلىأضفىبماالنحو()أدّبالأنباريابنأنورأى

وسهولتهأسلوبهطراوةفيتجدلنإنكحتى،وتنديةماليّةمنعرضه

هوبهيوصفماأصدقَإن:وقال،جنيلابنولاحتىاَخرلعالمأسلوباً

.()1جميلرياضياسلوبأنه

والإبداعالابتكار":بقولهالأنباريابنعنحديثهالمحققوينهي

عقلٌيسددهالإحكامُثم،العرضفيوالسهولةالتبسيطثم،التأليففي

ابنفنسماتهذه،جميلطليأسلوبٍفيرفيعٌذونويصئه،رياضيئٌ

.")2(الأنباري

ئم،الخطيةالنسخفوصف،النشر()مقدمةذلكبعدالمحفقوذكر

صفحاتمنبصوروأتبعها،التحقيقفياتبعهاالتيالخطةعنتحدث

.المخطوطات

للموضوعاتشاملاً(الإعرابجدلفي)الإغرابكتابوكان

عنه،والمسؤولمنهوالمسؤولبهوالمسؤولبالسائلالمتصلة

،الحالواستصحاب،والقياس،والاعتراض،والاستدلال،وبالجواب

الأدلة.وترجيح،الأسئلةوترتيب

)1(

)2(

!!!

.-2223ص،لإعراباجدلفيالإغراب

.42ص،السابقالمصدر
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الأدلة-لمع31

وفائدته،النحوأصولمعنىعنالحديثفيشمل(الأدلةالمعوأما

،والقياس،والإجازة،وشروطهوأقسامهوالنفلالنحو،أدلةوأقسام

والعلة،واقسامه،عليهتوردالتيوالشبه،القياسأنكرمنعلىوالرد

واستصحاب،والمعارضة،والاستحسان،وإثباتهوالحكم،وشروطها

...الحال

والأرجازوالأبياتوالكتبللأعلامعامةفهارسالمحققوصنع

.والموضوعات

!!!لأ
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الإعرابمشكلةأبياتشرحفي-الإفصاح41

هـ487سنةالمتوفىالفارقيأسدبنللحسن

سنةالسوريةالجامعةمطبعةعنمنهالأولىالطبعةصدرت

الإعرابملغزةأبياتإعراب)توجيه:بعنوانام(589اهـ-)377

المتكلمالمف!رالنحويالإمامعيسىبنعليالحسنأبيللرماني

.ط438سنةالمتوفى

يعثرولمعليها،أستاذناوقفالتيالباريسيةالنسخةلأنوذلك

نشرالصوابلهتبينولما،الرمانيإلىالكتابنسبتفحققهاغيرهاعلى

المشكلةالأبياتشرح:العنوانخطا"إصلاحفيها:كتبصفحات

00.أبياتإعرابتوجيهلا..الفارقيأسدبنللحسنالإعراب

."للرماني

الطبعةمعأستاذناوزّعهاالتيالصفحاتهذهإلىلأشيرَكنتُوما

.إيّاهوإعلانِهللحقوإيثارهتواضعهعلىدليلاَفيهاانلولاالأولى

نشرالذي،النحويالزُمانيعنالدكتوراهرسالةأحضّرُكنتُفلقد

رأيه؟غيرَرأيتُالكتابعلىاطّلعتُفلفا،إليهمنسوباَالكتابأستاذنا

ثانياَ،لاَثارهاستفصاءِومناوّلاَ،الزُمانيأسلوبمنعرفتُهلماوذلك

الكتابةأَلىفبادرتُ(الملغزةالأبياتإعَراب)توجيه:كتاببينهاوليس

رأيَهفيهالهيبيّن،أستاذِهإلىتلميذِرسالةَالقاهرةمنرسالتيوكانت،إليه

الفهارسمراجعةَوكففني،شاكراَإليّفكتب،والحياءالخجلمنكثيرِفي

كتابمنخطيةنسخةعلىفوقفت،الكتابلموضوعالممائلةوالكتب
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إلىبادرالحقوجهلهبداولما،يديهبينالحقيقةفوضعتُ،الفارليّ

إنها:لهوقلت،اسميلنشرهعاتبتهولقا،الناسعلىوإعلانهبهالأخذ

يُعرفَان"يجب:ليقالفيها،رأيهليرىإليهبهابعثتُخاصةرسالة

كماوسلوفياخلاقيمعلمفكان،"أصحابهإلىالفضليمسبوأنالحق

ولغبما.نحومعلمَكان

مشكلةأبياتشرحفي)الإفصاحباسمالكتابنشرأعادثم

هـ(.)487سنةالمتوفى،الفارقيأسدبنالحسننصرلأبي(الإعراب

.ببيروتالرسالةمؤسسةطبع،الأفغانيسعيدلهوقذَمحفقه

.م5891هـ/ا1،377ط

.م7491هـ/ا2،493ط

.م0891هـ/ا3،004ط

التيالطبعةإلىالمصخَحةالجديدةالطبعةمقدمةفيواشار

"وقبيل:فقال؟الرمانيإلىنسبهاوالتي(،...)توجيهباسمصدرت

الطبعةصدرتعنهاالتيباريسنسخةاْنعلمتالكتابنسختورْيع

وأن،الكتابخاتمةمنهاساقطة،مؤلفهواسمالكتاباسمفيمخطئة

فبادرتُ،(العربيلأدبا)تاريخكتابهفيثباتهبإالخطأهذاروّجبروكلمان

."النسخنشرتثم،الخاتمةوتردالخطأتصحّحنشرةنسخةكلإيداعإلى

إما؟ملغزةجاءتبيت)025(منأكثرالكتابففي.وبعد.

معالجةوعالجهاالفارفيوجّههاوقدبمعانيها،وإماوالفاظها،بإملائها

كافية0وافية

ونسختهوموضوعهالكتابعنالأفغانيالأستاذتحدثوقد

.35(-2ه)صالكتابمقدمةفيالتحقيقوخطةالخطية
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الطبعةفيالحقيقيلمؤلفهملائمةأصبحتالكتابمفدمةإنعلى

بالفارفي.لابالرمانيخاصةالأولىالطبعةفيكانتإذ،بعدهاوماالثانية

وضعئم،المؤلفشعرمنمقطوعاتالطبعةهذهباخرإلحقوقد

والمصادر،للكتبومسرداً،واماكنوجماعاتافراداَالأعلاممسرد

.()الموضوعاتللمطالبورابعاً،للقوافيوآخر

!!

29



والرأيالقياسابطال-ملخص51

والتعليلوالتقليدوالاستحسان

الأندلسيحزمابنالحافظللإمام

لأفغانياسعيد:بتحقيق

هـ/ا938بيروت-الفكردار،منقحة2ط

م9691

)ملخص:وهومختصراًالكتابعنوانكانالأولىالطبعةفي

.(القياسإبطال

عرض!ثم،حزمبابنالعلميةالمحققصلةعنحدي!ظالمقدمةفي

ذلكوقفواولماذا،القياسمنالظاهريينوموقف،الظاهريةللنزعة

الضيق،الحرفيبالمنطوقتمسكهمتشددمنذلكإليهأدىوما،الموقف

أصحابوحملات،عليهموالردنفسهااللغةمفهومعلىوجورهم

.()1ضدَّهمالمذاهب

عنتٍمنحياتهفيلاقاهوما،نفسهحزمابنعنالمحققوتحدث

"شهادةالمحققالأستاذيراهممامماتهبعدبهكوفئماثم،فيهقيلوما

.)2("الحقالتاريخ

ورأى،المنطقفيتأليفهمعللقياسحزمابنمعاداةعنوتحدث

والعلّةُ،العلةمعرفةيقتضيالقياسلأن،حزمابنمنطقيةنتائجمنذلك

.6ص،القياسإبطالملخص(1)

.01ص،السابقالمصدر(2)
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اللهبهاستائرمماالشرعيةوالنواهيالأوامرمنكثيرفيالحكمةُاو

.الطبيعياتفيإلاتكونفلاتتخلفلاالتيالعلةواما،سبحانه

كتبه،بينوتاريخها،رسالتهومزية،حزمابنظاهريةعندووقف

.()1المختلفةكتبهفيوانتشراستفاضلماجدامفيدمختصربأنهاوحكم

منهجهأونشرهاخطةوعرض،الخطيةالنسخةالمحققووصف

تحقيقها.في

(م0691)ونيسانهـ(ا)937سنةشوالفيالتحقيقمقدمةوأزخ

)الرأي(حدوثونشأةالخلافعنبالحديثفتبدأالرسالةواما

ويتخلل،القرونعبرو)التقليد((و)التعليل(و)الاستحسانو)القياس(

ويرد،أصحابهاحججويورد،ويناقشهاالمؤلفيعرضهاأمثلةذكرذلك

واستحسانهموتعليلاتهموأقيستهمارائهممنمخالفاًيراهمامبطلأعليهم

اللهيكونأنالباطلالمحال"منانهإلىرسالتهمنمنتهيأ.وتقليدهم

؟القياسما:لنايبينلاثمبالتفليدأوبالرأياوبالتعليلأوبالقياسيأمرنا

وبأي؟نقيسشيءأيِّوعلى؟ذلكيكونوكيف؟الرأيوما؟التعليلوما

فيليسماتكليفهذالأن...نقلّد؟ومننقبلُ؟مَنْوبرأينعلِّلُ؟شيء

.)2("الوسع

منوالأعلاموالأحاديثللآياتمساردبالرسالةالمحققويلحق

.للموضوعاتواَخر،للكتبومسردا،وأماكنوجماعاتافراد

)1(

)2(

؟إ-جم!مجمي

.اهص،القياسإبطالملخص

.73ص،السابقالمصدر
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العربيةاللغةحاضر-من61

بالقاهرةوالنشروالترجمةالتاليفلجنةطبع

ما629عام

معهدطلبةعلىالمؤلفألقاهامحاضراتٍمجموعةُالكتاب

سنةبالقاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربيةالدراسات

التيالأولىالطبعةغلافصفحةعلىالعنوانجاءوقدام(.)619

وفيه(الشامفيالعربيةاللغة)حاضر..(م6291)عامالمعهدعنصدرت

واللغويةالأدبيةالدراساتقسمطلبةعلىالمؤلفألقاهامحاضراتأنها

العالية.العربيةالدراساتمعهدفي

وجعله:،"الشامفي":قولهالثانيةالطبعةفيالعنوانمنحذفثم

عن(ام)719عامصدرتالتيالطبعةوهي،"العربيةاللغةحاضرمن"

.بيروتفيالفكردار

فيالعربيةاللغةحياةالمؤلففيهابسطمحاضراتٌوالكتابُ

منتبدأورجالها،احداثهامعظموعرف،بنفسهعاصرهاعاماًخمسين

سنةالكتابتأليفبتاريخوتنتهي،العشرينالقرنمنالثانيالعقد

ام(.)619

هي:أمورعلىكتابهفاتحةفي-اللهرحمه-أستاذنانبَّهوقد

أؤر!لاإذ،بهأعنىلاوالأرقامالوقاحمنفيهدلالةلهما-كلا

.بعيدٍأثرٍذاونشاطاًعامةظواهربلأشخاصاًهنا
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لمودمشقالاستانةفينشاطهاعنستقراالتيالعربيةالنهضةإن-2

وليبيونومصريونعراقيونمعهمعليهاتعاونبل،الشاميونبهايستقل

سنةالشامفيقامالذيالفيصليالعهدإنبل...ومغاربةوجزائريون

وبذلك،وحجازيونومغاربةوفلسطينيونعراقيونفيهاسهمم()9191

...عنهمتلقَفهامنإلىالأجانببهارمىالتي()الإقليميةسخفتدرك

منأكثرلأن)الشام(،عنوانالمحاضرات5هذعلىجعلتُ-3

فيالنهضةحياةعلىالكلامقصرتُلأني،جهةمنمنهاكانبهانهضوا

المظاهر5هذأنالتونسيأومثلاَالعراقيوسيشعر،للبحثتسهيلاَالشام

تنأىلافهي5بلدفيجرىماتشبهلمإنالمحاضراتهذهفياصفهاالتي

عنه.

العلميالمعنىعلىالمحاضراتهذهفيجرى)الشام(اسم-4

الذيالمعنىعلىلا،وحديثاَقديماَالعربعرفهماوعلى،الكلمة5لهذ

.الإنكليزي(اللنبيو)الجنرال،الفرنسيغورو()الجنرالاراده

أحزابمنالحكامطغمةبهفالمعنيئُالأتراكاسمجاءحيثما-5

التركي.الشعببحالنعنيولا،(لاتحاديينواترك)جون

منهالأولالبابفيالمؤلفتحدَثَتاريخيٌّعرضقوالمحاضرات

وأنواعها،المدارسوعن،التركيالعهدآخرفيوالعلماللغةحالعن

التتريك.سياسةومقاومةالعربيةاللغةصراعوعن

الفيصليالعهدفيالعربيالنشاط:الثانيالبابفيوتناول

بينالعربيةلروحبعثِمنفيهكانوما(ام24/7029/-01/1891)5/

وتأسيس،الدواوينلغةوفي،والجيشالحكومةإداراتوفي،الجماهير

مستوياتهفيالتعليموحركة،لجانهونشاط،العربيالعلميالمجمع

دعائمأهمتوضيحكلهذلكخلالمنمحاولاَ،المختلفة)مراحله(
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بهيقملمذلكأنوبيان.العربيةالدولةأسسهاعلىقامتالتيالنهضة

وإنَّ،متعددةأقطارمنكثيرونعرل!فيهشاركبلوحدهمالسوريون

العربية.اللغةتعلمفيقويةحميةكانتلأولىادعامته

الفرنسيالاحتلالأيامالعربيةاللغةعنللحديثالثالثالبابوكان

صراععنمطوَلاًحديثاًالمؤلفبسطوفيهام(0291-459)24/7/

الفرنسيالاستعماردسائسمنوجههمفيقاموماومُحبّيها،العربية

ثانويةفيثم،الابتدائيةالمدارسفيذلكمنكانماوعرض،وصنائعه

عامة.التعليمميدانوفي،عنبر()مكتبدمشق

العربيالعلميالمجمععملعنللحديثعقدهفصلإلىوانتهى

منالأوائلونشاطومراحلهتأسيسهعنالحديثوفصل،اللغةخدمةفي

والمناظراتوالمقالاتوالمحاضراتوالتأليفالتعريبفيأعضائه

.والمهرجانات

)معهدالسوريةالجامعةفيالعربيةعنفيهتحدثفصلاًبهألحقثم

تعريبفيالتدريسعلىالقائميننشاطوعن(،الحقوقومعهدالطب

الجامعي.التعليم

الفصحى؟إحياءعلىساعدتأخرىعواملذلكبعدوأضاف

فصيحة،خطبمنفيهايلفىكانوما،والمظاهراتالعامةكالحفلات

وكالصحفبها،ويتأثرون،والعامةالجمهوريسمعها،بليغةواشعار

العربية.والإذاعات

مزعومة()مشكلات:عنوانهجعلالذيالرابعبالبابالكتابوختم

العربي(و)الحرف(والفصحىالعامية)تباينمشكلاتفيهعرض

منبكثيرمستعيناًوردّهاأصحابهامزاعموذكر(،والإعرابو)القواعد

0الشامفيالعربيةمستقبلعنبكلمةالكتابوأنهى،والحججالأدلة
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رحمه-المؤلفبطابعمطبوععامةالكتابأنبالذكرالجديرومن

حبهفيللعربيةمخلص!وهو،يكرهمنوكره،يحبمنحمثفي-الله

وفصولهأبوابهمنفصلاوبابكلبعدموثقكتابذلكبعدوأنه،وكرهه

المكتوبةبالمصادريكتفِلمالمؤلفوأن،مصادرهاإلىمعزؤةبنصوص

عاصرهمعفَنمشافهةينقلالكتابفيكانماكثيراَبل،إليهوصلتالتي

رشديوالأستاذ،التنوخيالدينعزوالأستاذ،عليكردمحمدكالأستاذ

المؤلف.ورحماللهرحمهموغيرهم...الحكيم

فيهأُثْبِتَتْملحقٌالكتاباخرفيأضيفأنهإلىالإشارةوتجدر

تيسيرمؤتمرفيالسوريالوفدباسمالقاهاالتيالأفغانيالأستاذكلمةُ

)فبراير(شباط9-)4منبالقاهرةالعلومداركليةفيعُقدالذي،النحو

.النحو(تيسيرمشروعفي)نظرات:بعنوان،م(6191عام

!!كلائمثم
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حزمابنعنداللغةفي-نظرات71

.م6391هـ/ا383دمشقجامعةمطبعة

دمشقجامعةفيالاَدابلكليةعميداًالأفغانيالأستاذكانحين

لوفاةالتاسعةالمئويةالذكرىمهرجاناتفيللمشاركةإسبانيةإلىأوفد

دمشقجامعةتحيةقرطبةمدينةفيفألقى.دمشقلجامعةممثلاً،حزمابن

.)1(العربيوالشعرحزمابنمهرجانلْي

في)نظرات:عنوانهامحاضرةالأولىالعلميةالجلسةفيألقىثم

وعن،اللغةبعلومالأندلسيينعنايةعنفيهاتحدث(،حزمابنعنداللغة

الغلؤورفضه،عامةاللغةفياَراء5وذكر،اللغويةحزمابننشأة

وعلومها،العربيةاللغةفيحزمابناَراءذكرإلىانتقلثم،والتعضب)2(

عوامل5عندعالماًاندئرتفيهورأى،نصوصهافهمفي()ظاهريتهوبئن

الواضحبأسلوبهالفقهكتبوتجمَلتوالأهواء.والعواطفالعصبية

وضعفياَراء5وبئن.ولذةبسهولةالفقهطالبيطالعها!ذيالمشرق

النحاةعلىحملحينثانيةجبهةحزمابنفتجعنوكشف.المصطلحات

بيَّنثم.يكفيبماالنحومنيكتفونولا،فيهنفعلاماعلىيغوصونالذين

.)3(الحاجةتلكفيهتتحققالذيوالمدى،إليهاوالحاجةاللغةفيرأيه

)1(

)2(

)3(

!!!بم

.3ص،حزمابنعنداللغةفينظرات

.7ص،السابقالمصدر

.22ص،بقلساالمصدرا
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العربيةاللغةقواعدفي-الموجز81

اللبنانيةالجامعةفيالعامةالثقافةمنهاجوفق

م0791بيروت-الفكردار

الجامعةمنهاجقررهاماعلىالعربيةاللغةقواعدفيبحوث

الجامعيبالطالبيجمللاماعلىبحثكلفيالمؤلفاقتصر،اللبنانية

منسوبةشواهدهبحمثبكلفألحق،العنايةبعضبالشواهدوعُني،جهله

قائليها.إلى

بحوثوعلى،والأسماءالأفعالفيبحوبعلىالكتابويشتَمِلُ

.-اللبنانيالمنهاجقسَّمهاكما-عامةوبحوث،صرفية

اللغةقواعدفي)مذكراتمنوضعأستاذناكانلمامشابهوالكتاب

نأالمذكراتفيالمؤلفخطةلأن،وتفصيلأسعةأكثركانوإنْ(العربية

)اللبناني(الموجزفياما.بأنفسهميحفمرونهدمشقفيللطلابشيئأيترك

منهاالمؤلفيتركلمئم،الدمشقيةالمذكراتعلىالبحوثزادتفقد

الكتابفجاء،إليهيحتاجونماكللهمذكربل؟يحضرونهللطلابشيئأ

آخرفيوالحقت،بعقبهبحثكلشواهدمضمنة،صفحة)361(في

مساردثم،037(-)362المتطرفةوالألف،الهمزةكتابةقواعدُالكتاب

.الكتاببحوثفمسرد،الشواهدأصحابمسرد:الكتاب

اللغةفواعدفي)الموجز:باسم(م0791)عامأيضاًالكتابوطبع

.(ولبنانسوريةجامعاتفيالأولىالسنةمنهاجوفقوشواهدهاالعربية
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وقواعدالشواهدعنالمؤلففيهتحدثبمدخلالطبعةهذهوتمتاز

ينبغيوما،المناقشةضوابطمننفسهبهالدارسيأخذوما،بهاالاحتجاج

عنالحديثوفضليُردّ.أنينبغيوما،الحكمعليهيبنىوأنيقبلأن

فعُنيتُبعيدةغيرخطةعلىالكتابموادتفصيلفي"جريت:فقالخطته

تنمية،السليقةعصرفيالعربكلامعيونمنبليغةوانتقيتها،بالشواهد

الشواهدهذهلكون،أمتهاحوالإدراكفيلاَفاقهوتوسيعاًالدارسلملكة

نجدهلاتصويراًتصوير،أصدقَأصحابهامجتمعاتأحوالمصوّرةً

استُوعِبَتْمتىوهي،نفسِهاالتاريخكتبفيحتى-والصفاءالدقةبهذه-

المتكلفة.والتعليلاتالمحفوظةالقواعدمنكثيرمنالملكاتعلىأعوَدُ

ئبتتمامختاراً،الضعيفةوالمذاهبالمرجوحةالأقوالالدارسوجئبتُ

.)1("الامتحانعلىصحته

والإملاءوالصرفالنحوفيكتاباًكونهمنلكتابهارادماذكرثم

فيالجامعاتمناهجبينالجمع-هذهالأخيرةلطبعتنا-رايتثم":فقال

اللبنانيالمنهاجعليهاينصلمناقصةمباحثإضافةمع،العربيةالأقطار

بيدوليكون،العربيةالجامعاتبقيةلمناهجمراعاةً،ضرورتهامعمثلاً

فلا،(وإملائهاوصرفها)نحوهاالعربيةالقواعدفيمتكاملمرجعٌالمتعلم

")2(.بالذاشيئاًفيهيفقد

والإيجازوالتركيزبالتكثيفجميعهاطبعاتهفيالكتابويمتاز

التطويلفيالفدماءأساليبعنبعيداً،الأساسيةالفواعدعلىوالاقتصار

كماالكتابفجاء،والشذوذالاعتراضاتوذكر،وردّهاالشبهاتوإيراد

العلم،بمادةمنهالطالبيحظى،الأسلوبسهل،منشَقاًالمؤلفاراده

)1(

)2(

المقدمة.،العربيةاللغةقواعدفيالموجز

نفسه0السابقالمصدر
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المؤلفعبارةبحلّباشتغالهالفديمةالكتبفييشقىكانأنبعدويتذؤقها

نفسها.المادةهضمعن

فيوالتدريسالتأليفأسلوبَهوذلكيكونأناستاذناويرى

العلممادةالطالبملكإذاحتى،العربيةاللغةأقساممنالأوليينالسنتين

الفدماء.كتبمنشئناماوالرابعةالثالثةالسنتينفييديهبينوضعنا

لفظأحدهافيكانوإذا،بهألحقهاالشواهدمنعدداَبحثلكلواختار

الحاشية.فيشرحهغريبٌ

!د!ل!!د
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القراءات-حجَّة91

زَنْجَلةبنمحمدبنالرحمنعبدزُرعةلأبي

الأفغانيسعيد:تحقيق

.ام749سنةبنغازيجامعةفيطا

بنأحمدعلىقراوممن،الرابعالقرنرجالمِنْالحجةمؤلف

وقاضٍقارئوهو،(اللغةفقهفيو)الصاحبي()المقاييسصاحبفارس

مالكي.وفقيه

ترتيبوعلى،القرآنفيالسورترتيبعلىمرتب()الحجَةوكتابُه

فياختُلفَالتيالايةعندإلايفففلايختصرانهإلا،السورةفيالاَيات

فيمبيناًالمختارةللقراءةالحججابرزويذكر،ماعداهامتجاوزاًقراءتها

أوصرفٍأونحوٍاولغةمنبالقراءةيتصلماأو،المعنويالجانبحججه

نافع.مختصزكتابوهو.بهايحتجُرواياتمنذلكغير

وتاريخها،القراءاتفيبمقدمةلهومهّدأستاذنا،حققهوقد

.ورأيخلافمنذلكفيوردوما،عليهاالمتفقضوابطهاأووشروطها

وهو-الشاذةبالقراءاتلاحتجاجافيرأيهوعرض،الشاذةالقراءةوعزف

لكتبعرضأنبعدالنحو(-اصول)فيكتابهفيفصَّلهالذيالرأي

فيه.ألفومنللقراءاتلاحتجاجا

)الحجة(وكتابهزُرعةأبيبالمؤلفموجزاًتعريفاًذلكواتبعَ
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تحدثَمدخلإلىانتقلثم،التحقيقفيمنهجهوعرض،الخطيةونسخه

ورواتهم.عشرةالأربعالقراءاتأصحابعنفيه

إلىنزعتُهعليهغلبتاللهرحمهالمحققأنبالذكرالجديرومن

منوتُنقذه،القراءاتكتبيطالعمنتفيدنافعةامورعندفوقف،التعليم

ومعنى،القراءةفي)الحجة(معنىتفسيرذلكمن،اللبسىمنكثير

وأشرحاَحواشيهبعضفيوضعهماومنه،تحقيقهمقدمةفي)الاختيار(

الضرورية.الفنيةالمساردبالكتابألحقوقد.تعليقاَ

كانتمراتوطبع،صفحةثمانمئةعلىالكتابصفحاتزادت

الخامسةالطبعةآخرهاوكانت،(م1)749سنةبنغازيجامعةفياولاها

.بيروتفيالرسالةمؤسسةعن(م8991هـ/ا4)18عامصدرتالتي

ع!!ل!!ه
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الأعاريبكتبعناللبيب-مغني02

الأنصاريهشاملابن

الأفغانيسعيد:مراجعة

.ام639عامبدمشقدارالفكراط

ابنالنحويللإمامالأعاريب(كتبعناللبيب)مغنيكتابليس

أنفسمنولكنه،المختصونيعرفكماالتقليديةالنحوكتبمنهشام

ومنهجه.تهموضوعافينفعاًوأعودها،تفرداَوأكثرهابابهفيالنحوكتب

علىالمقررالكتابجعله-اللهرحمه-الأفغانيالأستاذكانوقد

الاَدابكليةفيالعربيةاللغةقسممنوالثالثةالثانيةالسنتينطلاب

يومالقسمذلكمؤسسياحدكانفقد،(دمشق)جامعةالسوريةبالجامعة

فيه.العربيةاللغةعلوممنهجوواضع،الاَدابكليةأنشئت

فيالنحوعليهدرست،القسمذلكفيطلابهمنواحداَوكنت

مخصصةفكانتالرابعةالسنةوأما،الكليةفيالثلاثالسنوات

مقرراتمنمقرر-يومذاك-مقرراتهابينيكنولم،الأدبيةللدراسات

العربية.اللغةعلوم

؟()المغنيإلىالعودةإليناويطلب،الدرسعلينايُلقيالأستاذكان

فيالدرسبقيةيمضيثم،بإيجازالنظريةالدرسقواعديلخصكان

يتركوكان.عليهاالاحتجاجقواعدوتطبيقومناقشتهاالشواهدعرض

معلامتحانافيبهويطالبون،بأنفسهميدرسونهالمقررمنقسماًللطلاب

لهم.وشرحهعليهمقررهما
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يعتمدبعضناكان؟فهمهعلىتعينمشروحةطبعةللمغنيتكنولم

يعودونمناكثيرونوكانالحميد،عبدالدينمحعىمحمدالشيخطبعة

تعليقأوشرحهامشهاعلىوطبعفيهاامتزجالتيالمغنيطبعابإلى

الدسوقي.أوالدمامينيأوللأمير

والدرسالمراجعةفيوالمشقةالعَنَتِمنالكثيرأجدكنتوقد

المطلوبالموضعفيالتنقلوصعوبة،الطبعاتتلكلسوءوالتلخيص

التدريسإلىعدتحينفيهفكرتماأولكانلذلك،وشرحهالمتنبين

تغريهمللطلابمريحةطبعةأهئاندمشقبجامعةالعربيةاللغةقسمفي

بحروفها.عيونهموتريحبقراءتها

أستاذيإلىرحتُثم،المغنيمنمحققأنموذجبوضعالعملبدات

،زياداتمنالمغنىنصيتطلبهوما،وجدواهالعملفيأستشيرهالأفغاني

عملبأنه-اللهرحمه-ففاجأني،صنعتُالذيالأنموذجعلىاطلعهولم

منواله،علىالمغنيمنطبعةيخرجأنيريدكانأنموذجاًسنتينمنذ

عليه.بإطلاعيووعدني،توقفتولكني:وأضاف

المكسورة)إنْ(عنوكان-أعطانيالذيالأنموذجعلىاطلعتُ

لأقولايامبعدإليهعدتُثم-يدهبخطعنديالأنموذجومازال،الخفيفة

!هشاملابن(اللبيب)مغنيكتابَيكونلن،تئمَإذاالعملهذاإن:له

الأفغاني(سعيدللأستاذالمغني)تلخيصإنه:قلتإذن؟هوما:قال

صحيح.:وقال،فضحك

شاهداً،معنىلكلوذكرت،الأداةمعانيلخصتلقد:لهقلت

يطلعأننريدماوهو،واستطراداتههشامابنبأسلوبفيهتأتِلمولكنك

لهمنيشرَانهوعليناماوكل،بالأصولصلةٍعلىليظلوا،الطلابعليه

المتعددةوالتفريعاتالكثيرةالأقسامبينوالتمييزالإخراجبوضوحذلك

الله.بركةعلى:وقال،الفكرةعلىفوافق.تفسيرإلىيحتاجماوتفسير
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الزمنلطولوحديعليهأقوىلناننيالعملبدأتُبعدماوشعرتُ

علىالقيهواحدٍدرستهيئةفيساعاتأربعأمضيفأنا،يستغرقهالذي

.!؟كالمًغنيضخمكتابفيللعملالوقتليأينفمن،الطلاب

،الفكرةعليهوعرضتاللهحمدعليمحمدالأستاذإلىلجأت

أخرجُ:العملواقتسمنامشكوراًفوافقالعملفيمشاركتيإليهوطلبت

فيالسورمنأماكنهاإلىوأعزوها،قراَنيةاَياتمنفيهماوأتئم،النص

الشواهدبتخريجيقوموهو.النبويةالأحاديثواخرج،المصحف

ومصادرها.أصحابهاإلىوعزوها،الشعرية

ناالأفغانيأستاذنامننطلبأنعلىاتفقناالعملينتهيأنوقبل

فيمطبوعاًالعملعليهنعرضأنعلى-اللهرحمه-فوافق،عملنايراجع

إضافةولنستطيع،لهمريحةالمراجعةلتكون،الثانيةالمطبعيةتجربته

.لأخيرةواالثالثةالتجربةفيالمطبعةإلىالكتابدفعقبل5يراما

الأستاذومراجعةبتحقيقنا)المغني(منالأولىالطبعةوصدرت

بدمشق.الفكردارعنجزأينفي(م1)639عامالأفغاني

منمزيدإلىحاجةفيانهاطبعتنافيالتدريسممارسةبعدرأيناثم

لعملناندَّعي"لسنا:مقدمتهافيقلناللكتابثانيةطبعةفأنجزنا،العمل

نحنبل،()المغنيكتابيستحفهالذيالعملإنه:نقولولسنا،الكمال

أيديفيالكتابإيجادوهيطبعتنا،منالغايةيتعدّلمعملنابأننقز

إليهوصلتماوإلىالمطبوعةالنسخإلىعدناإننا:قلناثم،"الراغبين

يوضحماأتممناأو،الاَيةوأتممنا،الجيدةالخطيةالنسخمنأيديثا

أنصاف-الحواشيفي-وأتممنا،الكتابشواهدوخرّجنا.فيهاالشاهد

غريبمنتفسيرهإلىحاجةفيالطالبأناعتقدناماوفسّرنا،الأبيات

وأعطينا،بهالاستشهادتبطلروايةلهكانتماوذكرناالشواهد،ألفاظ

مؤلفه،وضعهكماواحدمجلدفيالكتابجعلناثمرقماً.شاهدلكل
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يكثرالتيوالاستطراداتوالتفريعاتالتقسيماتنوضّجأنفيوجهدنا

بالمساردوعنينا،وحجمهاالحروففيالمغايرةطريقعنمنهاهشامابن

العامة.الفنية

الثالثة:طبعتهفيفأضفنااخرىمرة()المغنيإلىعدناثم

الطالب.علىيستغلقأنهقدّرناماإيضاحَ-

.والأمثالالنبويةالأحاديثتخريجَ-

وكتب.اشخاصمنبالأعلامالموجزالتعريف-

فيراجعه-اللهرحمه-الأفغانياستاذناإلىكلهبذلكندفعوكنا

المطبعة.إلىدفعهقبلالأخيرةالمراجعة

!!!
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الإذاعيةوالأحاديثوالمقالاتالبحوث-ثانياً

:الإنسانحافظ-1

عنالأفغانيالأستاذفيهتحدث،صفحةعشرةسبعفيمقال

منفيهرأىلما،صغرهمنذشعرهاحبَّالذيإبراهيمحافظالشاعرإنسانية

وتعزية،المظلومينلشكاوىمؤثروعرض،البائسينلالامتصوير

مواقفهبعضفيهوعرض.الغاصبينوجوهفيوصرخة،للمفجوعين

وتأجّج،قلبهورقة،إنسانيتهبقوةلهتشهدشعرهمنوأمثلة،الإنسانية

.سامٍوإحساسنافذةوبصيرةشعريةموهبةإلىعاطفته

عبيدأحمدالأستاذاْصدرهالذيالكتابفيالمقالهذانشروقد

وجمع،وترتيبهبتقديمهوقام،هـ(ا135)عام(الشاعرين)ذكرىبعنوان

منوالأدباءالكتابلكباروالمراثيوالدراساتالمقالاتمنكبيراًعدداًفيه

والمعجبينوأصدقائهماشوقيوأحمدإبراهيمحافظالشاعرينمعارف

ومما،لهمافبلمنتنشرلمالتيالفصائدمنعدداًفيهجمعكما،بأدبهما

ورثائهما.الشاعرينفيقيل

لمقيم"كتاب-:اللهرحمه-الطنطاويعليالأستاذعنهوقال

قيلَوماعنهماكُتبمافيهجمع،مثلهوشوقيلحافظوفيئٌيصنع

فيهما")1(.

.3/88:تياكرذ(1)
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وشوقي:حافظوطنية-من2

:كرومر()اللوردالشاعرانودعكيف

)ذكرىكتابفيالأفغانيالأستاذنشرهالذيالثانيالمقالوهو

.(()1الشاعرين

بتعريففيهالكاتببدأ،صفحةعشرةخمسالمقالاستغرق

منكلًموقفعرضإلىذلكبعدوانتقل،)الشاعر(وتعريف()الوطنية

وقارن،بينهمافوازن،كرومر()اللوردوداعفيوشوقيحافظالشاعرين

كفّةميزانهفيورجحتمنهما،كلَّمحاسنعنوأبانقصيدتيهما،بين

عليهمامقصورٌالحكمهذاإن:مقالهاَخرفيفقالاحترسولكنه،حافظ

شاخا.بعدماتغيَّراوقد،قصيدتيهمانظماحين

اندلسي؟:مذهبالنحوفي-هل3

فيالإسلاميةالدراساتمعهد)نشرهصفحاتعشرفيبحثٌ

أطلقهماصحةفيبالشكالأفغانيالأستاذاستهلّهام(،959عاممدريد

وبغداديةوكوفيةبصريةمدرسةأومذهب:قولهممنالنحوفيالمُحْدَثُون

نحاة:فقالوا،الطبقاتفيصنفواالذينالقدماءأذيالعلىانسحاباً

فيبالقدماءالمحدثينتأئرإلىونبّه،بغدادونحاة،الكوفةونحاة،البصرة

ذلكأنإلىوانتهى،السماعأهلوالكوفيينالقياسأهلالبصريينجعل

مذهبيقابلهبصريمذهبيكونألافيوالإمعانالدقةوان،دقيقاًليس

صحةمنهماكلحظّيختلفقياسيةنزعةيقابلهاسماعيةنزعةبل،كوفي

.حدةعلىبلدكلنحاةبينبل،البلدينبينومفداراًوحالاً

0(الإنسان)حافظ:عنوانتحتسبقفيمابالكتابالتعريفانظر(1)
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.؟قياسيةأوسماعيةالأندلسييننزعةهل:وسأل

مطؤلاتفيوردتنحويةجزئياتفيالأندلسييناَراءبأنواجاب

خاصة.مدرسةسماتيجعلهاأويميزهامافيهاليسالنحو

الأندلسي،للنحوممثلينحيانوأبامالكابنعدَّمنعلىوردَ

مالكابناستشهادفييرَولم.محضٌمشرقيئٌنحوٌالرجليننحوإن:وقال

قدماءمنكثيرينلأنأندلسياً،مذهباًالنبويبالحديثخروفوابن

بالحديث.استشهدواالمشارقة

الشريعة،فيللقياسونفيه(حزم)ابنعندذلكبعدالباحثووقف

لكان-قياسٌالنحولأنيُعقللاوهو-النحوفيذلكقبللوانهورأى

جديد.لنحوتشريعاًذلك

أفاضأنهوراى،(النحاةعلىو)الردمضاءلابنذلكبعدوعرض

ولاعاماًليسالنحويةالعللاستضعافوأنتحتها،طائللافلسفةفي

وان،المشرقفيمتعارفقديمبعضهاضعفوأن،العلللكلشاملاً

الأندلس.صادراتمنليسفيهاالشك

موقوفإليهنركنجديدشيءإلىالوصولأنإلىالباحثوانتهى

بغيةفيالباحثاحصىوقد،ذلكفكيفالاَنأما.جديدةاَثارظهورعلى

عددئلثيساويعددوهوأندلسياً،نحوياًعشرواثنيسبعمئةالوعاة

منهانعرفلممجهولةًاَثارُهمومازالت.كلهالإسلاميالعالمفيالنحاة

.اَلافعدةمنكتبعشرةإلا

:والخبازونالنويلاتياحمد-الشلئ4

قدوكان.ام21/7619/فيبدمشقالعَلَمجريدةفينشرمقال

فيدمشقإذاعةمن(فقدناه)مصلجأو(ومصلح)رغيفبعنوانأذيع
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سوءمنالرغيفإليهوصلمايتناولنقديمقالوهو،ام12/7619/

عاماَ.ثلاثينقبلعليهكانبماويقارنُه،ونضجهواختمارهرائحتهفي

الدروسوحلقاتالأمويالمسجدعليهكانعماصورةوينقل

العلمنشروفي،ثورتهافيومراَتهادمشقصوتَكانوكيف،فيهوالوعظ

كانأنهويذكر،فيصفه،النويلاتياحمدالشيخحلقةعندويقف.فيها

جامعةِمنيستفدلممامنهاأفادَ-وأنهالطفولةسنفيوهو-حلقتهيحضر

وغشهمالصناعاتاربابمنالحذرُاهمها،عمليةِنواحفيكتابِولا

تناولالشيخذكرهاعمليةأمثلةفيذلكبيانَويفصّل،أساليبهموفضح

:وقال،الصناعاتوأصحابالبائعينمنوغيرهماللحامينغشفيها

فيالصناعاتغِشّأساليبمنهايفردأنلدروسهمستمعأرادَلوواحسبُ"

الموازينفيالغشأساليبعنوتحدث،"كاملمجلدِتأليفُلهلتئمدمشق

المنتسبينمنالدجّالينظهورفيسياطهإن:الشيخعنوقال،والمكاييل

اْذهانتنويرفيأبعدَكانواثره،واَلماوجعكانتالوطنيةأوالدينإلى

والخاصة.العامة

واَدِنْبَرة:طنجةبين-البحتري5

.(22الساعة231/91691/عليهكتبإذاعىحديثٌ

علىنفسهفترك،البحتريأسبوعبمناسبةإعدادهالأستاذكُلَّف

لأدنىتحتهماعلىيطلقالعنوانجعلتاستطراداتواستطردسجيتها،

للبحتريذكرالحديثفيفجاء-)1(حديثهعننفسُههوقالكما-ملابسة

فيهايُطريالتيوداليته،المشهورةسينيتهفيشعرهمنأستاذناتذكرهوما

ذكرثم،(النشاشيبيإإسعافذكرإلىاستطردثم..وبردىوداريادمشق

أوجهمنوهذا،تعالىاللهرحمهالطنطاويعليالشيخباسلوبيذكرناوهذا)1(

)الناشر(.سجيتهماعلىتحدثاإذاالصديقينبينالثبه
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لهوقعبماذكّرتهالحادثةوتلك..(حسين)طهمعلهجرتطريفةحادثة

...فيهالهجرىبمافحدث،طنجةإلىانتقلثم،فذكره،أدنبرةفي

ويؤمن،البشريةبوحدةفيهايشعرلمحاتالإنسانحياةفيأنإلىوانتهى

العبرةوأن،شكليتصنيفمنأكثرليستوالأجناسوالألسنالألوانبأن

وجدتفحيث،ومحئةوخيرونبلسمؤمنالمطاهرهذهوراءبماهي

...الأصيلةالحضارةفثفة

عنه:خواطر،عبدهمحمد-الشيخ6

مساءً(،01الساعة36291/)5/هامشهعلىكتبإذاعيحديث

ثم،عبدهمحمدالشيخحولالاراءاختلاففيهالأفغانيالأستاذيتناول

الأفغاني،الدينبجمالذلكبعدواتصاله،طفولتهمنذحياتهيستعرض

مصر،فيالعصريةالنهضةفيعبدهمحمدالشيخأثرويذكر.بهوتأثره

الأزهريوالتعليمالدينيالإصلاحفيأو،التعليميةالحياةفيسواءٌ

بعدفيماهموكانوا،تلاميذهمننخبةإلىاثرهامتدادويذكر،ومناهجه

.والشاممصراقطاب

سياسة:لا-علم7

،ام27/8629/تاريخعليهسجلللإذاعةاعذحديثانهيبدو

انشغالعن(الأحزاب)قانونمناقشةبمناسبةفيهالأفغانيالأستاذيتحدث

رجالإن:ويقول،ومناقشتهالقانونعنالحديثفيالسياسةمحترفي

القديمتاريخنافيالماشيمتلاحقةصوراًأعينهمأماميرونالخالصالفكر

منذوالمسلمينالعربتاريخفيالحزبيالصراعيستعرضثم.والحديث

مبيناًاثار،الحديثالعصرإلىعفانبنعثمانالشهيدالخليفةأياماواخر

،المعروضالأحزابقانونفيبرأصيىادليلاانا":قائلاًوالتحزُّبالحزبية

علىالموافقةيتضمنفيهرأيإعطاءولأن،جهةمنبالسياسةيتعلقفهذا

،الموضوعفيالحديثالتاريخواقعأعرضوإنما،ثانيةجهةمنالحزبية
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وسوءوالظلموالوطنيةالأخلاقفيالبلاءمنالبلادعلىالحزبيةجرّتهوما

الصف.وتفتيت،الجماهيرتربية

الأندلس:من-درس8

.م23/66391/تاريخعليهسُخلإذاعيحديث

ثُلَّةٍسواعدعلىقامتدولةمنالمستفادةالعبرأستاذنافيهلخص

وصار،النعيمفيغرقواقولمخلفهمالذين،الدولبُناةالعظامالرجالمن

فعفَتالمتربصبالعدوعليهويتقوى،بالسلطاننفسهيحدثنزوةذيكل

غيرفيالألقابوكثرب،الطوائفدولوتعددت،الإدبارووقع،الفتن

الأندلس.وضياعالملكضياعإلىالأمروانتهى..موضعها

،الإسبانمعتحالفواالذينالملوكمنملكقبرعلىوقفوقد

له،فرثيتُزرتُه":وقال..لقبرفيهاأثرلامتربةفيمبعثرةأحجاراًوكان

أهلاًليسقومهعلىبعدوّهيستعينالذيلأن،المصيربهذالهرضيتُثم

المسلمين،عشراتدماءواهوائهبنزواتهأضاعفلقد،رحمةٍولالرثاءٍ

.ضياعاً"أشدالاَخرةفيوهو،الدنيافييضيعهأناللهعلىفحق

:مفترى-تاريخ9

مساءهامشهعلىكتبالأفغانيالأستاذلأنإذاعيحديثانهيبدو

ب)السلطانحاقالذيالظلمفيهيتناولوهو(،)1/9/6391

تشويهمن(الدونمةو)يهود(الاتحاديون)الأتراكبهقاموماالحميد(عبد

بفضلحديثاًانكشفإنماكلهذلكوأن،التاريخلحقائقوتزييف،لسيرته

ذلكبعدالأفغانيالأستاذويسلسل،فلسطينفيحفَتالتيالكبرىالنكبة

نأتريدلاالعالميةاليهوديةأنإلىوانتهى،متتابعةمفضَلةالتاريخأحداث

للمستمع:ويقولازدهاز،ولااستقرازأقامتهاالتيالدولةحوليكون

الخرافاتعنكوألقِ،حاضركفهمعلىالمفتاحهذابمثل"استعن
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المتعلمينأنصافمنكثيرعندتسمىمازالتالتياليهوديةوالافتراءات

أرضٍفييحلانضرروكلفتنةكلعلىالكشّافهذاسقَطبل.تاريخاً

ثمةففتشتهديمأوجدتفكلما،الخادعالتضليلمنحملتمهماعربية

الأفعالحقيقةإلىوانظر،تماثيلولاعناوينتخدعنَّكولا،اليهوديةعن

كلفيالممزقةاليهوديةالرذيلةلبستماأكثرفما،الشعاراتزائفإلىلا

أنهميظنونوهم،بنيانهمهمفهدمواالأغرار،لتخاع،مقدساتهثياببلد

."يبنون

حِتَي:لفيليبكتاب(العربيالتاريخ)صانعو-01

سنة6)العددبنغازيبجامعةالاَداب(كلية)مجلةفينشربحمث

العربي(التاريخ)صانعوكتابفيهالأفغانيالأستاذتناولم(،7491

فريحة.أنيسالدكتوروترجمة،حتيفيليبللدكتور

خاضعأصاحبهاورأى،فناقشها،المؤلفعرضهاأمورعندووقف

للعربوالعداوةالحقدبدافععملتواستعماريةوصليبيةكنسيّةلاَثار

زجَالمؤلفأنالباحثورأى،واختراعهاالوقائعتزييفعلىوالمسلمين

عن)انطباعاتحقيقتهفيوالكتاب،الكتابعنوانفيالتاريخبكلمة

فيوسقمركاكةمنبهاتصفتلمااساءةزادتهترجمتةوأن(العربعظماء

..اللغة

الأساطير:في-معاوية11

؟4/2/47491فيأستاذناالقاه،صفحةوعشريناثنتينفيبحث

/24/ه-02منعمّانفيعقدالذي(الشاملتاريخالدولي)المؤتمرفي

والقصصوالأحلامالأسحاطيرتصويرعنفيهتحدّث.م7491

الحركاتمنوصفهعنالتاريخيعجزلماالعامةبينتشيعالتيوالخرافات
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ورغباتهم.وأهوائهمالعامةمنازععلىوتقفنا،النفسوخلجاتالشعبية

فيأوأميةوبنيمعاويةمُلكتأييدفي(الموضوعة)الأحاديثوتناول

بمعاوية:المتصلةالرواياتمناصنافثلاثةواخرج.عليهمالطعن

له.!شَيمالرسولدعاءفيهما:الأولالصنف

بالجنة.وتبشيره،عليهالثناءفيهما:والثاني

وهذا،والإغراقالغلؤمنبالعلىيخطرلاماجمعفيه:والثالث

..البحثموضوعهوالصنف

عن،زوائدذاخبراًبدأالمغيّباتمنالركامهذاانإلىوانتهى

شعورمنغمرهماالزمنمعالعامالرأيإليهاأضافثم،وقعحادث

صهرثم،تقعلملويتمنىوأمور،وقعتلويتمنىرغباتومن،نحوه

.!سيقعذلكاننفسهخادعاًالمغيباتبوتقةفيكلهذلك

المجتمع،نفسيةعلىدلالةمنفيهالماالأخبارهذهدراسةإلىو!ط

بحذقتستنطقوأن،بعنايةفيهايبحثآنيجبمصدرٌالأساطيران:وقال

.وإحكاموحيطة

:للقراءات-الاحتجاج21

هـ/4913عام34مجلد،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة

6هصم7491

،والشاذةالمتواترةومعنى،للقراءاتتاريخيبعرضالمقاليبدأ

الاحتجاجلموضوعيعرضثم،فيهالفواوما،ذلكفيالعلطءوأقوالا

النحو(أصول)فيكتابهفيإليهودعاذكرهأنسبقمامؤكداً،بالقراءاب

يحتجونالقدماءالمؤلفينتأليفأن:وخلاصته،الاحتجاجمبحثفي

المنهجفيالسلامةوأن،الصحيحللوضععكسٌبالنحوآلمتواترةاتللقراء
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ومذاهبهللنحويُحتجبأنيقضيانالتاريخيالعلميالمنطقفيوالسداد

."...المتواترةالقراءاتبهذهوشواهده

اللغويينيحملالقراءاتتحريفيالبالغةالعنايةهذهإن":ويقول

ذإالقواعدفيوتحكيمهابها،وبالاحتجاجبالنواجذ،عليهاالعضعلى

القراءاتالقراءطرحولئن،للنثرولاللشعريتحلمماالضبطمنلهاأتيح

كلبهايتمسكأناللغويعلىإنالعثمانيالرسملمخالفتهاالشاذة

.لاحتجاجاعصورفيالسليقةسليمعربيئإلىسندُهاصحَّمتىالتمسك

:الأصول-تصحيح31

الجلسةفيالأفغانيالأستاذألقاه،صفحاتسبعفيبحث

فيبالقاهرةالعربيةاللغةلمجمعالأربعينالدورةلمؤتمرالسادسة

المؤتمر.بحوثمجموعةفيونشر0م3/37491/

تستتبعللشواهدعلميةدراسةإلىالبحثهذافيالأستاذويدعو

.النادرأوالمحرّفأوالمصنوعالشاهدإلالهامؤيدلاقاعدةكلحذف

منالأشيعالأكثرعلىتُبنىأنللقواعدالسليمالمنهجإن":ويقول

."الفصيح

ومَنْ،وأحوالهمالرواةيدرسوالمواللغويينالنحويينأنويرى

عننعرففلم،كافيةدراسةالمخلّطالوضاعومن،الضابطالثقةمنهم

فنحظيولا،المحدِّثينطبقاتعنعرفنامابقدراللغةرواةطبقات

الحديث.روايةفنبهحظيماببعضاللغويةالرواية

عليها،بنواالتيالنصوصمنكثيرأيحققوالمالنحاةانويرى

متنأ.ولاسندألا

أنهوبيّن،عليهوبنواالنحاةتناقلهشاهداذلكعلىمثلأوضرب

له0أصللا
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نصوصناتحريرفيالمحدثينبمنهجالأخذإلىبالدعوةبحثهوختم

وانتفاخاتودماملنتوءاتطرحإلىسيقودناذلكانوراى،اللغوية

وأجملقواماً،أرشقلتصبحقواعدنا،فيوهناكهناتعبثوأوراماَ

.(وانسجاما13إحكاماًوأقوى،هنداماً

الأبتر:الشاهدعلى-البناء41

لمجمعوالأربعينالحاديالمؤتمرفيالأفغانيالأستاذألفاهبحث

فيبنغازيبجامعة(الاداب)كليةمجلةفيونشره،بالفاهرةالعربيةاللغة

.)2(ليبية

منهاتستنبطالتيالنصوصتوثيقعلىالحرصعناولهفيتحدث

والأهدافالأهواءأولوإلاالناقصالنصإلىيلجألاوأنه،الأحكام

منأمثلةضربثم،والتزييفالخيانةهذهلنفسهيسوغّممن،الشريرة

وأأولهالحديثمنعنهموغاب،سمعوابماحذَثواصادقينأمناءرجال

الشاهد،أجزاءاستيفاءعليهميجبمَنْطليعةفيالنحاةأنورأى.آخره

علائقه.مناقتطاعهوعدم

فيمهاراتهمإظهارإلىفيهاتسارعواقليلةحالاتداوندت:وقال

بعضفيصرفهمشغفاَبهاشغفواصناعةً،والتسويغوالتخريجالتعليل

الناقصةالشواهدعلىالأحكامبناءفكان،الأساسامتحانعنالأحيان

.معاً"والمنهجالعلمفيخللاً

كالبنياننحوناوأن،جداًقليلةنحونافيالظاهرةهذهأنعلىنبّهثم

علىتراكمغبارعلىفاحصباحثعثورجلالتهمنيغيرلاالمتقنالشامخ

)1(

)2(

.الأبتر(الشاهدعلى)البناءمقالةفيجاءماانظر

.ام759هـ/ا593سنة،السابعالعدد
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العيب،لإزالةداعيةذلكعلىالتنبيهولكنحديد،علىصدأأو،باب

.البنيانلجلالوتأكيد

لابن(اللبيب)مغنيكتابمناستقاهاأمثلةاربعةذلكبعدوعرض

بعض"إن:بقولهالبحثوختم،إليهذهبماعلىالدليللإقامةهشام

والتخريجبالصناعةوالاستنجادالاستبناطإلىأسرعكانواعلمائنا

التثبتوهذا.وتمامهالنصصحةمنالتثبتإلىمنهمالوجوهوالتماس

."عليهوالبناءالنصمنلاستنباطاقبلالأولىالخطوةهو

اللغوية:الشواهدمنروايتانلهفيما-العمل51

الثانيةالدورةفيالأفغانيالأستاذألقاهصفحةعشرةاثنتيفيبحث

،282/7691/فيالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمعلمؤتمروالأربعين

منروايتانلهئبتتماعلىقاصرهذا"وبحثي:بقولهبحثهإطاروحدد

ولكن،يطولأمرهلأن،إطلاقهعلىذلكوليس،اللغويةالشواهد

إحدىعلىفيهايبنىالتيهي،عدةحالاتمنواحدةحالةساعالج

.سلامتها"أوالقاعدةاطرادفييؤثرحكمٌالروايتين

صناعتنالأن،بالمعنىرويبمانستشهد"لا:فقالمنهجهوحدد

وسلامة،لغوياًبيئتهلسلامةبهيحتجُممننفسهالراويكانإذاإلا،لفظية

هونفسه.سليقته

وأ،الأبترالشاهدأو،المحرفةأو،سنداًالضعيفةالروايةأنوظاهرٌ

بموضوعهوإذموضوعنا،فييدخللاذلككل،الفائلالمجهول

فأكثر،صحيحتانروايتانفيهماكلوساستبعد.ألصق(الأصول)تحرير

.المطردةالقواعديمسحكممنهاواحدةعلىيبنولم

توهينإلىسبيلاًنجدلمروايتينذاتشواهدحيالإذاًسنبقى
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تعديلاًأواستثناءأوقاعدةإضافةتقتضينالكنها،السندحيثمنإحداهما

."لقاعدة

وصفُه،سبقماعليهاينطبقالتيالشواهدمننماذجعرضثم

روايتانسلمت"اذاأنهإلىوانتهى،ونافشها،حددهالذيالمنهجوطبّق

كلامها،فيللعربالأشيعالقانونتخالفإحداهُما،لغويلنم!فأكثر

بالروايةوآخذناأهملناها،،القاعدةفياستثناءًأوتعديلاًوتقتضي

.القواعد"منللمطردالموافقة

:زوالالى-محنة61

وا!ربعينالثالثةالدورةفيألقي،صفحةعشرةاثنتيفيبحث

.م5/2/27791بتاريخبالفاهرةالعربيةاللغةمجمعلمؤتمر

عقبالعربيالعهدعنالبحثهذافيالأفغانيالأستاذتحدث

مفصّلاً،أجنبياحتلالمنأعفبهوعمّا،الشامفيالأولىالعالميةالحرب

عقيدتُهاوهي،الأمةمقوماتإلىتوجهكانتالتيالصراعاحداث

..الأصيلةوثقافتها،الواحدةولغتُها،الجامعة

تسبقهكانتالتيطلائعهأوالغزومقدماتمنكثيرعندووقف

يتصلماعلىمقصوراًبحثهوجعل...كثيرةأسماءتحتلهوتمهد

مجالفيالهدَامةالدعواتعنفتحدث،والئقافياللغويبالجانب

..اللاتينيبالحرفالكتابةوإلى،العافياتإلىالدعوةعندووقف،اللغة

وردوناقشها،اصحابهاأفوالفعرض،العربيةالقواعدصعوبةوادعاء

أصحابها.أغراضوفضح،عليها

:الشامفيالعربيةخدمةفيالأولالعلميالمجمع-جهود17

:27صام(779هـ/ا)93793مجلدالقاهرةمجمعمجلة

العلميالمجمع:قولهمنيريدهمامقالتهأولفيالأستاذيحدد

012



سنةعشرةخمسعاشالذيالمجمعأنهالحاشيةفيفيذكر،الأول

الذيالمجمعوهو،وخيرٌإنتاجكفُها،حميدةحياةام(349-)9191

.(م1491)سنةيبدأوالثاني.مالية-زعموا-لأسبابلاحتلالازمنألغي

سنةكردعليمحمدالأستاذالأولالمجمعمؤسسوفاةبعديبدأوالثالث

اسمهويحملالقاهرةفيالعربيةاللغةلمجمعفرعاًيصبجثم(،ام)539

.الأولللمجمعالمغايرةكلمغايزوهو،(م0691)منذ

.(م3491)سنةألغيالذيالأولالمجمععنالمقال

العربيةتثبيتفيوفضلهم،الأوائلالمجمعيينبجهودإشادةوهو

برئاسةالِّفتالتياللجنةعنويتحدث.جديدةألفاظووضعونشرها،

القادروعبدالاختيارومرادبقدونسرشيدوعضويةالهاشميباشاياسين

ومصطلحاتإيعازاتمنالجيشإليهيحتاجُماجميعلوضع؟المبارك

.قيامخيربعملهاوقامت،فنية

فيالركابيباشارضاالعسكريالحاكمألفهاالتياللجنةوعن

(،والتأليفللترجمةالأولى)الشعبةوسفاهاام(،)28/11/189

التيوهي،الموظفينوبينالدواوينفيالعربيةونشرالتعريبمهمتها

محمدالأستاذإلىرياستهواسندت،(المعارفب)ديوانبعدفيماسميت

.(م29191//21)فيكردعلي

في:الأولىالجهودالأفغانيأزخ

.المصطلحاتتعريب-ا

المدرسية.الكتبلغةفيلنظر-ا2

.للجمهورالعامةالمحاضرات3-

الكتب.فيالشائعةالأخطاءتصحيح-4

خاصة.فنيةلمعجماتالإعداد-5

.حدةعلىالميادينهذهمنكلفيالحديثوفضَل
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:الشامفيالعاميةقصة-من18

هـ/ا)14893الجزء،القاهرةمجمعمجلةفياستاذُنانشرهبحثٌ

عنحديثوفيه،والأربعينالرابعةالدورةمؤتمربحوثضمنم(7891

بفضلالناسعامةلسانعلىالفصحىمنقربهاواستمرارالعامئةتطور

ونشرها.العربيةخدمةفيالعاملينمنالغُيُر

:الشامفيساجع-اَخر91

هـ/)439913الجزء،القاهرةمجمعمجلةفينشرهمفال

قديماًالناساذواقفيومكانتهالسجععنفيهتحدث،09عم(9791

مجالسفيبهمزَمابعضفيهالأستاذيصف،طريفٌمقاذوهووحديثاَ،

(ارسلانشكيب)الأميربينذلكمنكانوماوأدبائها،دمشقعلماء

)نظيرالأستاذهومهجريأديبعنديقفثم،كردعلي(محمدو)الأستاذ

يمثلساجعآخروهو...المطربةالسالْغةالسهلةوسجعاته(زيتون

فيزيتوننظير)ماتالقرنهذامنالثالثالربعفيفذةأدبيةظاهرة

.)22/7/67

تحقيق،الأوسطللأخفشالقراَن))معانيونقد:تعريف-02

:فارسد.فائز

وعفق،فيهالمحققعملوتابع،بالكتابالأفغانيالأستاذعزف

عليه.اخذهماعلىونبّه،عليه

بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةمن)46(الجزءفيالمقالنشر

.188ع،م(0891نوفمبرهـ/ا004الحجة)ذو

الأساليب:غرائب-من12

74الجزء،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةفينُشرتمقالة
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أسلوبعنفيهاالأفغانيالأستاذتحدث(م8191مايوهـ/ا114)رجب

اللغةصاحب(القيمة)جبركتابمؤلفبهأتىاواتبعهالتعبيرفيغريب

.الكتابمؤلفاسملأفغانياالأستاذيذكرولم.!العجيبة

للأستاذ(ام)949عامبدمشقصدر(القيمة)جبروكتاب

مراد.الحكيمعبد

القراَن(:)معانيكتابهفيالأوسطالأخفش-مع22

وناقشها،كتابهمنمواضعفيالأخفشأقوالالكاتبفيهتتبعبحث

عليها.وعلّق

)المحرّم،القاهرةمجمعمجلةمن)48(الجزءفيالبحثونشر

.212صام(،819نوفمبرهـ/ا204

واملى:يأسبينالحجازيالحديدي-الخط23

الخطقصةفيهالأفغانيالأستاذعرض،صفحاتسبعفي4مفا

عنوتحدث،الرسمية5مصادرمنموثقاًعرضاًالحجازيالحديدي

والمملكةوالاردنسوريةفيوالمسلمينللعربيقدمهوما،منافعه

منأحياناًوغربيهوشماليهالإسلامىالشرقولحجاج،السعوديةالعربمة

المشروعهذافيالعملمراحلوبين،واجتماعيةاقتصاديةتسهيلات

وتعويقه.تعطيلهخلفيزالونوماكانواالذينوفضح،العظيم

وقوانينانظمةفيهاوصدرت،قرننصفعمرُهاقاربقصةإنها

التاريخيمقالهختمثم.وبتفصيلاتها.مصادرهامنالكاتبذكرها

سنةآذارفى،الدراسةعلىاطلاعهابعداللجنة"اجتمعت:بفوله

وعلىارضهفيكلالدراسة5هذينفّذبأنقراراًواتخذت(،ام)819

علىجديداًدليلاًواضفنا(م1)479مشةفيعليهكناماإلىفرجعنا!!نفقته

نقطةإلىبعدهارجعناعاماً)34(فيالدورةاتممنافقد،الأرضكروية
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أمحمد:ئؤَلَايَكُونُو!أَقثبَمُ"عتركُئملَؤمًالمجمَتتتدِذتَتَوَلَؤاوَإت".لانطلاقا

العظيم.اللهصدق38(

مارس)028(العدد)العربي(مجلةفيالمقالهذانشروقد

فصولاً(،تتملمالحجازيالحديديالخط)قصةبعنوانام(،)829

الأستاذمكتبةفيالمقالمسوّدةفيبقيفقداعلاهالمدونالعنوانواما

الله.رحمهالأفغاني

الصحفي:الخبرلغة-42

لمجمعوالأربعينالتاسعةالدورةمؤتمربحوثضمننشرتمفالةٌ

ام(،839اهـ/مايو304شعبان51،)الجزءبالقاهرةالعربيةاللغة

أخطاءوصحَّج،الصحافةفيالأخبارلغةعنفيهاالأفغانيالأستاذتحدث

.لإعلاماوسائلُوأذاعتها،نشرهاتكزرلغوية

لغتنا:فيالصعوبة-مزاعأ25

العربيةاللغةلمجمعالخمسينيالعيدبحوثضمننشربحثٌ

.(م8491()شباطفبرايرهـ/ا404الأولىجمادى،53)الجزءبالقاهرة

العربي،الحرف:فيتمثلتالتيالصعوبةمزاعمَفيهالباحثُتناول

العربية.القواعدوصعوبة،والفصحىالعاميةبينوالازدواج

وردّالموضوعاتتلكمنكلفيمفصلةًوالمزاعمَالشبهاتوأوردَ

عليها.

:العامللاستعمالكلمات-ثلاث26

54،)الجزءبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةفينشرتمقالة

ثلاثفيهاالأفغانيالأستاذتناولام(849اهـ/مايو404شعبان

مصادرهااستعمالواقترح،(و)الرعاع(و)الطَغام)الغوغاء(هي؟كلمات

.(و)الرعاعية(و)الطغامية()الغوغائيةهيالتيالصناعية
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الكريم:القراَنفي)الا)-27

تتبع(،المنقطع)الاستثناءمصطلحهماوالنحاةبقوليتصلبحثٌ

ذهبوافيماالنحاةوناقش،الكريمالقراَنفي)إلا(استعمالفيهالأستاذ

اليه.

الواحدةالدورةمؤتمربحوثِضمنالقاهرةمجمعمجلةفينُشر

0م(8591)اْيار(مايوهـ/ا504شعبان،56)الجزءوالخمسين

العربي:الطبيوالمعهدسبح-الدكتور28

الأستاذام()079عامالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمعانتخب

المحلفيعاملاًعضواًانتخبه(م0991)عاموفي،مراسلاًعضواًالأفغاني

زميلهعنكلمةإلقاءوكلّفهسبج)1(،حسنيالدكتوربوفاةخلاالذي

(،العربيالطبيوالمعهدسبج)الدكتوربعنوانكلمةوكانت.الراحل

للمجمعوالخمسينالسابعالسنويللمؤتمرالسابعةالجلسةفيالقاها

ام(.2199/اهـ-411/17شعبان)2بتاريخ

العربيالطبيالمعهدتاريخكلمتهفيالأفغانيالأستاذعرض

ذلكتاريخهوسبحالدكتورتاريخأنيرىلأنه،تأسيسهمنذبدمشق

جهودٌفيهاسبجللدكتوركانتالتيالمؤسساتعنوتحدثالمعهد،

سبجالدكتورفيهابذلوما،السوريةالجامعةفيالطبكليةمثل؟بارزة

نأوبيّن.المواساةمستشفىمؤسسةومثل،التعريبميدانفيجهودمن

اللغويةالنهضةعليهاقامتالتيالفعالةالسواعدِاحدَكانسبجالأستاذ

.الشامبلادفيالعاليالتعليممؤسساتفيالعربية

والتزامهوتواضعهوإنسانيتهسبحالدكتورأخلاقعنوتحدث

مجمعفيوعضواَ،بدمشقالعربيةاللغةلمجمعرئيساًكانسبححسنيالدكتور)1(

.ام31/12869/فيبدمشقتوفي،القاهرة
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جميعاًبواجباتهالقيامعلىساعدهمما،وانتظامبدقّةاليوميأعمالهجدول

.اَثارمنتركومااْعمالمنسبحالدكتوربهقامماعددئم،كثرتهاعلى

رشيدوالشيخاْرسلانشكيب)الأميروعبرتها،وثيقة-92

رضا):

.)1(بالرباط(الحق)دعوةمجلةفينشرتامقالتان

علىوالثناء،ارسلانشكيببالأميربالتعريفالأولىالمقالةبدأت

التيالعربيةالأمةمجلةوإصداره،والمسلمينالعربسبيلفيجهاده

يقيم.كانحيثسويسرةفيبالفرنسيةتصدركانت

منالمتميزوموقفه،وصلابتهالسياسيجهادهعندالكاتبووقف

والإنكليزالفرنسيينإلىالعربمنكثيزانحازالتيالعثمانيةالدولة

ويناضليكافجوهو..ضدهالصحفوإئارةلتحطيمها،والدونمة

إلىويكتب،والأجنبيةالعربيةوالمجلاتالصحفإلىبالرسائلويبعث

الرسائلمنكتبهماعددبلغحتىومنبهاً،محذراً،الخيرفيهميتوشَممن

(0011و)،مقالة()176المقالاتومن،رسالة()1781واحدعامفي

كتب.فيمطبوعةصفحة

إلىشكيبالأميررسالةفهي؟العنوانفيإليهاالمشارالوثيقةأما

تتحدثوهي-السوريالصحفيالسعيد،أمينأنهالمرخج-)السعيد(

وعودهم.صدقواالذينالسذجأملوخيبة،الإنكليزغدرعن

مبرزاً،رضارشيدمحمدللشيخالثانيةالمقالةفيالكاتبوتعرض

مَنْانورأى.الحزبيةتستغلهأو،السياسةفييعملالذي()الشيخصورة

بحذر،وداعباَ،يهديمناراَاللّهوضعهحيثببفىأنخلبقعلماَاللهاَتاه

.م2991)أيار(مارسهـ/2913المحرم،(1)5السنة(الحق)دعوةانظر)1(
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بيعَان:وقال.الصوابإلىيردهالعالقوعلى،يثبتهالبازعلىيحنووأباَ

...رجالهوأضاعالنفوسفيالشرعهيبةأضعفالذيهوبالدنياالدين

كلمة:03-حياة

."العالَمزلةالعالِم"زئة:المحضلينبينسائرقولفي

فيه-اللهرحمه-الأفغانيالأستاذيحقق،صفحاتستفيمقالٌ

وحديثها،قديمهاالعربيةمعجماتفيويلاحقها)أخصّائي(كلمة

والمختصالاختصاصيأنإلىوينتهي،اصحابهانقولويناقش

أما،فصيحةصحيحةكلهاوالإخصاصي،والمُخِمنوالمتخصص

قبيح.فاحشفخطا()الأخصائي

)الجزءبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةفيالمقالهذانشروقد

وفيام(.399(الثاني)تشريننوفمبراهـ/414الاَخرةجمادى74،

72السبتيومفي،للمؤتمرالخامسةالجلسةفيألقيبحثٌأنهحاشيته

.م2991)شباط(فبرايرمنالأولالموافقهـ،ا214رجبشهرمن

طالب:أبيبنعليسيرةمن-خاطرة31

،رمضانفيليذاعالأستاذأعدهصفحاتسبعفيإذاعيحديث

"..الروحواحةُالكرامالمستمعونأيهاورمضان":قولهعليهيدلكما

."الصالحينالعظماءهؤلاءمنواحدعنالليلةحديث"موضوعُ:وقوله

الرجل"أنهتثبت،الراشدالإمامسيرةمنلمواقفعرضوالحديث

حطَتئم،قدميهتحتمغرياتهافذئَت،مغرياتهابكلالدنياامتحنتهالذي

فخسئت،الحقفيصلابتهعنشعرةلتزيحهومضايقاتهابلاياهابكلعليه

منعلمأطالبابيبنعلىوبقي،يتزحزحولموالمضايقاتالبلايا

يعيشونلاالذينللحاكميناعلىمثلأ،الإنسانيةتاريخفيالمعالمأشمخ

والمُثل،الخالصةوالفضيلة،العامللخيريعيشونوإنما،لأنفسهم
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لكبارأعذاراَتقومالتي،والمرهباتالمرغباتبكلهازئاَ،النبيلةالرفيعة

."الميزانيدهمفييميلحينالرجال

تملأالعظيمالراعيهذاسيرة"إن:بقولهحديثهالأستاذويختم

وتشحنها،الروحوتنعش،التساميإلىوحفزاَوطمانينةإيماناَالنفس

تقدمهالذيالمثاليكونوهكذا.مؤمنةقويةالخيرميادينفتفتحم،بالقوة

ومواعظ.حكماَالصحفعشراتمنبكثيراجدىالعظماءسير

الزاهدين،العلماءفيعنهورضي،المؤمنينعليهاًاميرَاللهرحم

."الصادقينوالمؤمنين،الصابرينوالمجاهدين،العادلينوالحكام

تاريخه.اوإذاعتهعلىيدلماالمقالفيوليس

!ل!!!ه

128



الخاتمة

بذلتُ،اللّهرحمهالأفغانيسعيدأستاذياثارهيفتلكوبعد،

ومقالاتبحوثاًام،مؤلفةأومحققةكتباًأكانتسواء،تتبعهافيالجهدَ

الجزمأستطيعلاأننيأكتمولا.اذيعتأحاديثأم،تنشرلمأونُشرت

والمؤلفة،المحققةالكتباستفصيتكنتُوإذا5.اثاربكلأتيتُبأني

منأذيعوماومقالاتبحوثمنكتبمابعضفاتنيانهأشكلافإني

أحاديث.

نشر5مكانعلىودللت،بهعزفتأولخصتهعليهوقفتوما

يخه.رتاو

فكلُّ،كتبمالكلمستوعباًجمعتهمايكونأنأتمنىكنتُولكم

اللهرحمه.ممتعمفيدٌكتبهماوكلهادفاً،ونقداًنافعاًعِلماًكانكتبهما

ثوابه.وأجزل

فيكلماتهبمواضعفهرساًقدمتُماإلىأضيفأنرايتأنيعلى

اذكاناللهرحمهأنهذلك،آثارهفيمستقلا5ًّأذكرلممما،المجلاتبعض

الصحففيالكتابةفيويشارك،ويدرّسويحققيؤلف؟جتمنشاط

المقالاتمنكبيراًعدداًكتبوقد.الإذاعيةالأحاديثوفي،والمجلات

علىوقفت،كثيرةمجلاتفيالمفيدةالموجزةوالكلماتوالتعليقات

التيالفهارسذلكعلىأعانتني،الاخربعضهاعلىأعثرولم،بعضها

التيالموثفةوالفهارس،اللهرحمهكحالةرضاعمرالأستاذوضعها
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عليهاواطلعني،لنفسه،اللهحفظه،الحافظمطيعالدكتورالأخصنعها

وطلابعامةالقراءايديبينمنهاعرفتهماأضعإنورايت.مشكورأ

وأللماجستيررسالةبكتابةينهضبعضهملعل،خاصةالعلياالدراسات

عامةالعربيةالثقافةخدمةفيوجهودهالأفغانيالأستاذعنالدكتوراه

خاصة.العربيةواللغة

وجامعتهاالشاممدارسفيالتدريسفيعمرهالرجلقضىلفد

بهوتخرجت،العربيةاللغةخدمةوفي،غيرهاأخرىعربيةجامعاتوفي

ربهإلىمضىثم،عليهاأياديهوتشكر،وعلمهفضلهتذكرتزاللاأجيال

قاعاتمنقاعةعلىاسمهالجامعةتطلقفلمشيئأ!دنياهمنيأخذلم

ومضى،خدمتهوانتهتالتقاعدإلىأحيليومتودعهولم،فيهاالتدريس

ولا،دونهأومثلههملمنذلككلصنعوقد،تأبينحفللهأحدٌيُقمولم

المفتشرفعهتفريرباستثناء،مسؤولمنشكركلمةحياتهفيتلفىانهأذكر

أثرعلىالمعارفوزارةإلى،اللهرحمهالشربجي()شكريالأستاذ

تقديروشهادة.ام(389نيسان02)فيالأفغانيللأستاذدرساًحضوره

ومازنالأفغانيسعيدالأساتذةمنلكلالعاليالتعليموزارةمنحتها

جامعةفيوالصرفالنحوندوةانعقادبمناسبةالبيطاروعاصمالمبارك

أقلَّفلا.العربيةاللغةخدمةفيلجهودهمتقديرأ(،ام)499عامدمشق

اللغةخدمةفيوجهودهالأفغانيالأستاذعنالكتابةبعبءِيضطلعأن

ففي،العلياالدراساتأقساممنطلابهطلابأو،طلابهمنواحدٌالعربية

للعربية.وخدمة،لهوفاءٌذلك

ذكرتالتيالمواضعإلىعدتُأنبعدبالفهرسثبتٌيليوفيما

صدوروتاريخ،يخضهالذيالموضوعَرقمكلِّبإزاءواضفتُفيه)1(،

فهي=الحافظلأستاذافهارسوأما،مطبوعةكخالةلأستاذاصنعهاالتيالفهارس(1)
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فيه:كتبالذيالعدد

المجمعمجلة:اسمهاوكان-بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلة

:-)1(العربيالعلمي

5(م3691وشباطالثاني)كانون151-1471/:41-المجلد

غصن()مارونكتبهماعلىفيهاالأفغانيالأستاذيردّ:حياد()كلمة

سليمالأستاذينمنكلردعلىويعلّق،(اللغةلتوسيعوسيلة)النحتعن

نفسه.المقالعلىكرنكووالمستشرقالجندي

.(م3791وشباطالثاني)كانون7882-2/،51:1-المجلد

الأستاذيعلق(:والتاريخالحقنظرفيالدولةوسيف)كافور

عنوانتحترضا()أحمدالأستاذكتبهماعلىالمقالهذافيالأفغاني

كافورذئمَفياطلقهاالتيالأحكامويردُ(،المتنبيعند)الطموح

.!عكسهاويثبتالحمدانيالدولةسيفعلىوالثناءالإخشيدي

.(م3791ونيسانذار)34131-61:3،4/31المجلد-

يسأللاستشراقواالعربيةعلماءإلىلأفغانيالأستاذابهتوجّهرجاء

السّرار(.)بيعمعنىعنفيه

.(م3791ونيسانذار)2941-61:3،4/488المجلد-

سليمانلجبرائيل(وعقدهربهعبد)ابنكتابتقريظفيكلمةٌ

)1(

ذكردونالمجلةفيالاعلامذكرلمواضعفهارسكلهاوهي،خطئة

.للموضوعات

وكإنت،(ام129)لعامالموافقهـ(ا)933عامانشئتبدمشقالمجمعمجلة

السنة.فيأعداداربعةتصدرفصليةأصبحتثم،شهركلغرةفيتصدرشهرية
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غلطاته.وتصحيجوعيوبهالكتابحسناتفينقديةكلمةوهي،جبور

وشباطالثاني)كانون137-2133/،16:1المجلد-

ام()1(.419

ألفريدلأستاذابتحفيقنصر(بنيأخبارفيالعصر)نبذةكتابتقريظ

خطأ.منفيهوقعماوتصحيجعليهوالتعليق،البستاني

.(م1491وشباطالثاني)كانون-2523237/،61:1-المجلد

منفيهوقعمالبعضوتصحيح(بساملابن)الذخيرةكتابعنكلمة

الخطأ.

.(م1491وشباطالثاني)كانون-2926278/،61:1-المجلد

الوزيرتأليفالأسير(،افتكاكفيالوزير)رحلةكتابعنكلمة

يلخص،البستانيالفريدوتحقيق،الغسانيالوهابعبدبنمحمد

التحقيق.علىماَخذهويذكر،عليهويعلقالكتابفيهاالكاتب

.335336-2/،61:1المجلد-

علىعائشةاستدركتهلما)الإجابةكتابحولورجاواستدراك

.بنشرهالأفغانيلأستاذاعنيالذي(الصحابة

ام(.371419-375)ات8/:16-المجلد

سلسلةوهي(،الغربيالأدب)عيونمنالتاسعبالعددتعريف

34،الجزأينبعدصدرا1،2الجزأينأنالمجلةعلىالمسجلالتاريخيدل)1(

وأالتجزئةفيوقعخطأفلعل،(1)6المجلدمنكلهاوالأجزاء!سنواتبأربع

بالمجلدالصدوراستأنفتثم(م1)389عامتوقفتقدالمجلةوكانت!التاريخ

.(ام49)1عام()16
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دكنسن،لويس.جتأليف،بترجمتهاوالنشروالترجمةالتأليفلجنةعنيت

وأسلوبِهومضمونهالكتابعنحديثوفيه،رفعةمحمدالأستاذوترجمة

.هفواتمنفيهوقعماوبعض

ام(.419)اب8/3874-16:70-المجلد

.النبلاءسيرفيحزمابنترجمة

.(ام149الأول)تشرين4-16:0/143394-والمجلد

عنيالتيالترجمة)وهيالنبلاءسيرفيحزمابنلترجمةتتمة

.(مستقلكتابفيبنشرهاالأفغانيلأستاذا

0(م2491وشباطالثاني)كانون191-2091/،71:1-المجلد

نشرتهالذي،للتوحيدي(والمؤانسة)الإمتاعكتابعلىتعليق

والنشر.والترجمةالتأليفلجنة

.(م2491وشباطالثاني)كانون-2528287/،71:1-المجلد

لما)الإجابةلكتابالأفغانيالأستاذنشرةعنكتبناقدعلىرد

.(الصحابةعلىعائشةاستدركته

.(م2491وشباطالثاني)كانون38382-21/،17:1-المجلد

للكرملي.مقالعلىلغويةملاحظاب

.(م4491وشباطالثاني)كانون191-2881/،91:1-المجلد

الأستاذفيهاردّ:(ثلاث)مسائلعنوانهاكلمة(،اللغويالنقد)في

ثلاثنقدفيكتبالذيالكرمليأنستاسالأبأجوبةعلىالأفغاني

الخطأ.اشذَفيهاأخطأالكرمليأنأستاذناوراى،مسائل

ام(.519الثاني)كانون1156/:26-المجلد
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علىموافقتهالعالمبتواضعفيهاالأفغانيالأستاذيذكرموجزةكلمةٌ

المستشرقعليهونبّههداريا(،)تاريخلكتابنشرتهفيوقعخطأتصحيح

كرنكو.

.(م4591الثاني)كانون1-92:1/55157-المجلد

.داريا()تاريخكتابفيالمواضعبعضتصحيححولرذٌ

.(م9691الثاني)كانون429-2139/،44:1المجلد-

علىسنةخمسينانقضاءبمناسبةالمجمعأصدرهخاصعددوهو

العربي()المعجمكتابعنمقالاًفيهالأفغانيالأستاذكتب.تاسيسه

.نصّارحسينللدكتور

.(م7491الثاني)كانون166-94:1/658المجلد-

عائشة،السيدةمناقبفىالأندلسى()الواعظقصيدةعنكلمة

نشرها.وأسبقية

.()1الإسلاميالتمدنمجلة

.هـ(ا357الحجة)ذو01الجزء،4السنة-

.(الإسلاميالتملأُنصفحاتمنمطوئة)صفحة

تصدرهاكانتشهريةأدبيةعلميةإسلاميةمجلة(:الإسلاميالتمدن)مجلة)1(

اهـ()354سنةمنهاالأولالعددصدر.بدمشقالإسلاميالتمدنجمعية

مظهرأحمدالفاضلالأستاذتحريرهايرأسوكانام(،)359لسنةالموافق

المجلةفيالأفغانيالأستاذمفالاتتتبعفاتنيوقد،تعالىاللهرحمهالعظمة

العامةالمكتباتفيعليهاوقفتُالتيالمجموعاتفيأعدادهابعضلفقد

والخاصة.
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الإسلاميالتمدنجمعيةنشربمناسبةالأفغانيالأستاذكتبهاكلمة

عيسى.أحمدللطبيب(الإسلامفي)البيمارستاناتلكتاب

هـ(.ا)4،5،6358الجزء،5-السنة

الأستاذلهنشرالذيوهو.الزركشيالدينبدرالإمامعنمفالاث

.(الصحابةعلىعائشةاستدركتهلما)الإجابةكتابهالأفغاني

.هـ(ا35)9االجزء،6السنة-

منترجمتهالائغانيالأستاذنشرالذيوهو،(حزموابن)الظاهرية

.اَثارهفيعنهاتحدثناالتيرسأئلهبعضوحقق،النبلاءسير

!!ل!بملا
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